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 רעסייוו א
 (יקסשינעוועד ריאמ.קיזייא)

 ם יב ת
 עלימיסקאפ ןוא דליב ןייז ,רבחמ םנופ עיפַארנָאיב רעד טימ

 טדימשדלָאג . .א טלעטשענפיוא ןוא טלמַאזעגפיונוצ
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 523 סַאגיױפעטס ןײלק ,ןיקצעלק .א .ּב ןופ "גאלראפ רעגליװ; ייײיעקורד



 רעזעל יד וצ
 -ַאמ םעד ,רעטייוו .א ןופ םיומ רעשינַארמ רעד

 רעקידריווקרעמ ,רענעטלעז ןוא רעלעטשטּפירש .ןלופשנעל
 :טנסיורא טונימ רעסייה רעד ףיוא טָאה ,םייקכילנעזרעּפ
 םָאװ ,יד ייּב ןוא רערערַאפ עניײז ייּב תוררועתה ַא ןֿפורעג
 טלעטשעגנײרַא טָאהימ---ןוא ,טנעקעג רעטנעענ םיא ,ןּבָאה
 ןיא טפַאשלעועג-רערעל רעשידיײ רעד ןופ לַאז-ןעײל ןיא
 -רעטייוו,א ןּפַאשעג ,ןעמָאנ ןייז ףיוא ףַאש-רעכיּב ַא ענליוו
 -ָאמ:הבצמ ַא םיא טלעטשעגפיוא ןוא קנעדנָא ןייז וצ "ךוּב
 טנעמונָאמ רעטטקיטכיוו-קיצנײא ןוא עטסעּב רעד .טנעמונ
 :םאו עקידנעטשלופ ַא--ןייז טפרַאדעג רעּבָא טלָאװ
 רעוט ןקידשפנ-תריסמ םנופ קרעוו עלַא ןופ גנול
 טײרּפשעצ ןוא טייזעצ ןענייז סָאװ ,םנַאסענער רעזנוא רַאֿפ
 - .םישנא ןיאש םוקמבו ,ןטפירשמייצ ענעדיײשרַאֿפ .רעּביא
 .רענייא ןעמונעג .עּבַאגפױא רעקיזָאד רעד רַאֿפ ךיז טָאה
 /ןָארַא רבחח םנופ דניירפ ןוא םירבח עטסשנעָאנ יד ןופ
 :טסערּפ עשידנוּב יד ןופ םרעטייוו .ַא ןכַאז עלַא טלמַאז :ענפיוא טָאה רע .תורוש עקיזָאד יד ןופ רעּבײרש רעד
 .ןופ לסיּב ַא ןוא ןלַאנרושז ענעגייא םרעטייװ ןופ ןוא ןענַאגרַא
 נָאמ ןקיטניה ייּב ןיוש ןענייז סָאװ  ,םעּבַאנסױא ערעדנַא
 ןּבירשעג ךס ַא טָאה רע טייוו .ַא  רעּבָא .תואיצמה ךקיא
 םענעזעוועג םניא ןוא 'טַאלּבנכָאװ  רעקסױרּבָאּב, ןיא ךיוא ,1911 ןוא 1910 ,1909 ,1908 ןרָאי יד רַאפ ידניירפ, ןיא
 ווירב םימ טדנעוװעג רעלמַאו רעד ךיז טָאה ."טַארקָאמעד -לַאיצַאט, דנוּב-רעטעּברַא ןשידיי רענַאיצילַאג ןופ ןַאנרָא
 דניירפ-שנני םרעטייוו וצ עסערּפ רעשידיי רעד ןיא ןוא

 דניירפ ןטנעָאנ ןייז וצ ,רוגדָאּפ .א ןוא יקסווָאדַאש
 עלַאג וצ ללכּב ןוא ,ערעדנַא ןוא (יטַאלּבנכָאװ רעקסיור -רָאּב, ןופ רעּבעגסױרַא יד ןופ םענייא) ןיקלע לדנעמ
 - האפ "דניירפ, ןטקעלּפמָאק ךיז ןעניפעג יז ייּב סָאװ ,ןרעג :ָאיצקעלָאק ןוא "רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןוֿפ רעבָאהּביל
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 השקּב ַא טימ ,ןלַאנרושז ענעּפורעגנָא יד ןוא ןרָאי עטנַאמרעד יד
 ןיא רעדָא ןענתשיצ יד ןיא םעד ןגעװ ןייז וצ עידומ
 ךי טָאה סָאװ ,ןיקצעלק ,א ,ּב ןופ יגַאלרַאפ רענקיווש
 םימ ןוא ,רעטײװ .א ןופ קרעװ עלַא ןּבעגוצסױרַא ןעמונעגנָא
 שינעּבױלרע רעד רַאפ ןוא החרט רעד רַאפ זַא ,החטבה ַא

 ןטדָאד ןופ ןּבײרשוצטױרַא .ןוא ןטפירשטייצ יד ןקוקוצכרוד
 יד .ןרעװ טנױלַאּב קירעהעג טעװ ןעלקיטרַא עקיטיינ יד

 ןרָאװעג ןטעּבעג ךָאנ ןענייז יקסוָאדַאש ןוא רונדָאּפ היה
 םרעמייוו ,א ײז ײּב ךָאנ ךיז ןעניפעג יצ ,ןייז וצ עידומ
 -רעּביא ןיוש ןּבָאה יז סָאװ יד ץוחַא ,ווירּב רערָא םיבתּכ
 םינ ךיז טָאה ,ןיקלע לדנעמ ץוחַא ,רענייק רעּבָא ,ןּבעגעג
 םינ טשינרָאג טימ טָאה רעדיוו ןיקלע לדנעמ ; ןפורעגּפָא
 -רַאפ זיא קעטָאילּביּב עצנַאג ןייז לײװ ,ןפלעהטימ טנעקעג
 לייוורעד ןרָאװעג ןסָאלשַאּב זיא רעּבירעד .ןעגנַאגעג ןרָאל

 עשיטסירטעלעּב עלַא ןופ גנולמַאז עטשרע יד ןקורדוצּפָא

 - .רעטײװ .א ןופ קרעװ עשיטסיצילּבוּפ ןוא
 :ַאמ ןייק ןּבילקעגנָא טינ ךָאנ רעּבָא ךיז  טָאה םע

 -ילּבופ דנַאּב ַא ןוא קיטסירטעלעּב דנַאּב א רַאפ לַאירעמ
 ןעוועג ןעגנואווצעג רעלמַאז רעד זיא .רעדנוזַאּב קיטסיצ
 ןצנַאג םעד ןּבעג וצ ,גנולמַאז רעטייווצ רעד זיּב ,לייוורעד
 -עדנוזַאּב ןיא טליײמעגניײא רָאנ ,דנַאּב ןייא ןיא לַאירעטַאמ
 רעד ,שיגָאלָאנָארכ טײג קיטסירמעלעּב יד .ןעגנולײטּפָא ער

 תמחמ  זייווליימ ,קיטרַאנדײשרַאפ לַאירעטַאמ רעקירעביא
 םצע םעד ּבילוצ זײװלײט ןוא .תוּביס עשינכעמ עקילעפוצ

 יי | / .ןכַאז יד ןופ רעטקַארַאכ

 ,"גָאטרַאפ!) קרעװ עשיטַאמַארד עטסואווַאּב יירד יד

 . :רעדנוזַאּב ןעײג ("רעמוטש רעד; ןוא "רעיײפ ןיא,
 םיריש עשיאערּבעה ייװצ יד ןופ ןעגנוצעזרעּביא יד

 רעטכילשנפערַאפ-ײנ רעד ךיוא יװ ;דיל ןשיסור םנופ ןוא

 ןטיול ןעײג ,גנוצעזרעּביא ןוא לַאניגירָא .רּבעה ןיא ווירּב

 ,קיטיינ רַאפ ןענופעג םע טָאה סָאװ ,גַאלרַאפ ןופ שטנואוו

 רעלמַאז רעד | |



 ,(רעטײװ .8 יקסשינעוועד ריאמ-קיזייא
 ןקריוו ןוא ןּבעל ןייז

 החפשמ סרעטייוו א |

 ןופ ןטַאד יד טול ,יא יקסשינעוועד ריאטיקיוייא
 ט"לרּת רעדָא ח"לרת זומּת ןיא גָאטיײרפ ַא ןיא ןרָאּבעג ,םיבורק ענייז
 .ןיילק םניא (רעטלע רָאי ריפ טימ ןּבירשרַאפ םיגינע:וויזירּפ בילוצ)
 רעקידסחוימ ַא רעעז ןיא (טנגעג רענליוו) ינָאקַאיניּב עלעטעטש
 ,םינּבר רעטײל ַא ןופ ּפערט עטצעלַא ןעוועג זיא סָאװ .,עילימַאפ
 פאָלק ,תונורשּכשלעּב עסיורג ,םיגלפומ םידמול ללכּב ,םינייד
 .רַאפ ןֹופ םיגיהנמ:םיסנרּפ ןוא םינקסע עכילטפַאשלעזעג ,"ןשטגעמ
 רעעז ןעװעג זיא החּפשמ יד .תוליהק עשידיי.שיווטיל ענעדייש
 קָאשינעװיזד ןופ חטש ַא ףיוא עטגייווצעגרעדנַאנופ=טיירּב ,עסיורג ַא
 ,עדיל ,ָאװָאנָארָאװ  ,ןָאקַאיניּב ,קינשטעלָאססיורג ,(יקשינעוועד)
 (.ּבוג רעקסנימ) קָאדָארָאה ,ןישזָאלָאװ ,קָאשישייא ,קָאשיליסַאװ
 יד ,ןירעד ענליו ךיוא ,טעטש ןוא ךעלטעטש ערעדנַא ךס ַא ןוא
 ףרוד ןוא ךרוד ןעװעג ןעניז ךעלטעטש ןוא טעטש עלַא עקיזָאד
 =ךיּב יו ,ןליפַא ךעלטעטש עצנַאג ערעדנַא ,ךיז ןשיווצ טדנַאװרַאפ
 ןיטולהל ןענַאטשַאּב הליחּתכל ןענייז ,לשמל ,קינשטעלָאס ,ןָאקַאי
 .מישז יד) רעווָאנָארָאוו ןושמש סַאטשײהחּפשמ ןייא ןופ
 יקסשינעוועד --("סעקוילעש

 .רַאֿפ רעיהעגמוא רעקיזָאד רעד ןופ רעדילגטימ עלַא ןוא
 רעד רַאפ טרעטַאלפעג ןוא טרעטיצעג ןּבָאה החּפשמ רעטגייווצ
 ןוא ןשינּבר רעייז ןופ טײקטקעלפַאּבמוא רעטסגנערטש .,טייקנייר
 ןרַאפ רענייא םיברע יװ טליפעג ךיז ןּבָאה ,סוחי ןשידמול-םורפ
 עטיײרּב ַא טרּפ םעד ןיא ןרעדנַא םעד רענייא ןּבָאה ןוא ןרעדנַא
 . .טגָאזעג העד

 יעפורעגױזַא רעד ןופ הפוקּת יד ןעמוקעג זיא דלַאּב רָאנ
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 ןוא ןַאּבנזײא ןופ ,עטיל ןיא "גנולקיװטנַא רעלעירטסודניא , רענ
 ערעטלע יד יװ) "הער חור,ַא ןגָארטעגנײרַא טָאה ןוא "הלּכשהש
 גנוטלַאּפש עקיטסײג ַא ,החּפשמ רעד ןיא (טקירדעגסיױוא ךיז ןּבָאה

 ריא ןופ טייקשילידיא יד ןדנואוושרַאפ ןייוװכעלסיּב זיא סע ןוא
 .ןּבעל ןשילַאכרַאירטַאּפ

 ןופ עדײז ןוא דצ סרעטומ ןופ עדייז.רעטלע סרעטייוו .ָא
 ויא (קָאשינעװױד ןופ) יקסשינעוועד בקעי 'ר דצ סרעטָאּפ
 טָאה ,לש עה-עשוהי 'ר ןוח רעקשישייא םנופ ןוזַא ןעװעג
 ןיא ,תֹונּבר וצ ךיז טײרגעג ,שטערעמ ןיא הדמתהּב טנרעלעג
 ןייק קעװא ,ןענרעל סָאד ןוָאלרַאפ רעּבָא םורַא טייצ רעסיוועג ַא
 ךיז טצעזַאּב ,דלַאװ טימ רחסמ רַאפ ךיז ןעמונעג ןוא קָאשינעװיױזד
 :שטערק ַא טנדרָאעגנייא ,רעדלעפ ךיז טּפַאשעגנייא ןוא ןָאקַאיניּב ןיא
 רעסיורג ַא ןעװעג זיא רע ,ןּבעל טיירּב ַא טריפרַאפ ןוא לימ ַא ,עמ

 ןטסעפ ןלעניגירַא ןַא טימ ,שיגרענע ךילנייוועגרעסלוא ,שטנעמּפָאק
 ,חורּב ןה ףוגּב ןה ןייש ןעװעג זיא ליגיבא ּביײוו ןייז .רעטקַארַאכ
 .כע ןַא ,ןליוו ןקרַאטש ַא טימ ,שיגרענע ךיוא ,טוג ןוא םורפ ,גולק
 ?רעטסומ ַא ןוא ליח:תשא רעלַאכרַאירטַאּפ:שידיי ַא ןופ ּפיט רעט
 טימ יז ןכיילגרַאפ טַאהעג ּביל טפָא טָאהימ ."ודגנּכ רזע? רעטּפַאה
 יקעװַא יז טָאה טעּברַא עקיסיילפ רעייז .ליגיבא רעשילּביג רעד
 יג ַא וליּפַא טכַארּבעגנײא ייז ,דמעמ ןפיקּת ץנַאג ַא ןיא טלעטשעג
 ףרד טימ םיא טָאה'מ יװ ,"רענָאקַאיניּב לקנַאי יר , .תורישע עסיוו
 רע .תורישע ךָאנ טגָאיעג טינ רעֹּבָא ךיז טָאה ,ןפורעג ןיוש ץרא
 ןגעמרַאפ ץנַאג ןייז ןוא רעטכעט סקעז ןוא ןיז ףניפ טַאהעג טָאה
 רוּבצ יכרצ ףיוא ןוא גנואיצרעד רעייז ףיוא ןּבעגעגקעװַא רע טָאה
 ואו ,"לילג רענָאקַאיניּבװ םענעפורעג ױזַא םנופ ךעלטעטש יד ןיא
 יטייצ ענייז ןופ קינײװ טינ תעּב .גיהנמ ןוא סנרּפ ןעוװעג ויא רע

 ,סעקטנָאיַאמ ןוא לַאטיּפַאק טּבעלעגנָא ןּבָאה םינכש ןוא םירבח
 ,םידמלמ עטסעּב יד ,דובּכּב ןוא ,ךיז ייּב ןטלַאהעג לקנַאי 'ר טָאה
 יניק ענייז ןכַאמ וצ ידּכ ,תובוט תודימ ילעּב ןוא םידמול עפרַאש
 םעניז לַאעדיא ןקיזָאד םעד רַאפ ?ןש טנעמ=ןדייש רַאּפ רעד
 .עג טכער םיא ייּב ןיא ,ןעוועג רעווש וצ טינ ךַאז ןייק םיא זיא
 ירעּביא ןייז ןוא ץלַא סָאד ,ןּבעגוצקעװַא סנגייא ןצנַאג ןייז ןעוו



 עוו

 יפרעדַאּב-טױנ רַאפ תונרופ ןייז ,ללּכה תבוטל טעּברַא ענעּבעגעג
 םענייש ַא ןפַאשעג םיא טָאה ןּבױלג ןופ דישרעטנוא ןָא עקיט

 ,עיפַארַאּפ רעצנַאג רעד ןיא ןטסירק ייּב ןוא ןדיי ייּב ןעמַאנ
 ןוא רעדניק ענייז ךיוא ןעגנַאגעג ןענייז ןגעוו סרעטָאפ ןיא

 ?ץנעפורַאּב ידע ןעמָאנ םעד ןעמוקַאּב ןּבָאה עלַא ייז
 =ףיווקרעמ ןוא םידמול עסיורג ןעוועג ןענייז ןיז ףניפ עלַא

 .ָאמַא םנופ םידייא ןַא ,והילא ,ןוז רעטסטלע רעד .ןשטנעמ עקיד
 ןעװעג יא ,סענרעש ט השמ ןסחי ןוא ריבג רענליו ןקיל
 הרוּת יד ןטלַאה טלָאװעג טינ טָאה סָאװ ,ךמסומ ַא ,גלפומ ןדמל ַא
 ןרעװ טלָאװעג טינ ןפוא םושּב טָאה ,"הּב רּפחִל םודרקע ַא רַאפ
 ןופ טוט ןכָאנ רעּבָא .המשל הרוּת טנרעלעג טָאה ןוא בר ןייק
 .ייז ןטפעשעג יד ,רעדניק עניילק ןּבילּברַאפ םיא ןענייז ּבייוו ןייז
 ןעמענּוצנָא ןעװעג ןעגנואוצעג זיא רע ןוא טכעלש קעװַא ןענ

 ןּברָאטשעג זיא רע ואװ ,(בוג רעקסנימ) קָאדָארָאה ןיא תונּבר
 ,עטגָאזעגסױרַא:טינ ַא רבק ןיא ךיז טימ קידנעמענטימ ,טייצ ַא ןָא
 ענעסָאלשעגניײא ןצרַאה ןיא ףיט ןפיל עטכַאמרַאפ גנערטש רעטנוא
 ,דוס ןפיט ַא ,טפַאשקנעּב

 רעד) בייל הדוהי הש מ .,סלקנַאי 'ר ןוז רעטייווצ רעד
 ,ירפ רעטָאּפ ןייז יו ךיוא טָאה ,(רעטומ סרעטייוו ,ַא ןופ רעטָאפ
 .נייוועגרעסיוא ןַא ןעװעג זיא ,שטערעמ ןיא טנרעלעג טַאהעג רעה

 ,"יוליע רעשטערעמ, ןעמָאנ סעד ןעמוקַאּב טָאה ,ךימתמ רעכיל
 ןּבָאה סָאװ ,עטיל ןיא םינּבר עטסערג יד יב טּבילַאּב ןרָאװעג זיא
 עג ןּבָאה יז ןופ ךס ַא ןוא ,"הארוהל יוארח זיא רע זַא ,ןדלָאמעג
 ,םידייא ןַא רַאפ םיא ןגירק וצ קילג ַא ןוא דובּכ ַא רַאפ ךיז ןטלַאה
 ברה ןופ לרוג ןפיוא ןלַאפעגסױא זיא "קילג סָאד ןוא דובּכ רעדװ
 טּפַאכעגנײרַא םיא טָאה סָאװ ,עװָאנָארָאװ ןיא ןייד המלש 'ר
 ןוא ראות-תפי א ,הימציה נח רעטכָאט ןייז רַאפ בוט-ןבא ןַא יוװ
 זַא ,טפָאהעג טָאה המלש יר .תולעמ עטוג עריא טימ תמסרופמ ַא
 יָאװ ןיא ןייד סלֵא עלעטש ןייז ןעמענרַאפ דלַאּב טעװ םידייא ןייז
 לטעטש רעדנַא ןַא ןיא ץעגרע בר ןרעװ טעװ רעדָא עװָאנָאר
 ןעעשעג טינ רעּבָא זיא סָאד

 .רַאפ ןטפעשעג יד ךיז ןּבָאה (ןעלקנַאי יר) רעטָאפ םייּב
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 =ָצְג טכירעגמוא זיא ,ליגיבא רעטומ יד ,תיּבה תרקע ןייז ,ןכָארּב
 יםיוא רענייא טפרַאדעג טָאה רע ןוא ,ןרָאי עלעטימ יד ןיא ןּברָאטש
 ענעסקַאװרעד טינ ןוא ענעסקַאװרעד ,עילימַאפ עסיורג ַא ןטלַאה
 ףעד ןיא ןפלָאהעגטימ קינײװ ץנַאג ןּבָאה סָאװ ,רעטכעט ןוא ןיז

 ןעװעג ןענײז ןּבייל-השמ ןוא ןוהיל א ץוחַא .טייקשיתּבה-לעּב
 ןוא ריאמיק ח צי ,(רעטַאפ סרעטײװ) לאומ ש  :ןיז יירד ךָאנ
 ןסעזעג ,'םישוע םניאו םילכואק ןעוועג ךיוא ןענייז סָאװ ,דוד
 ילע יד יװ טקנוּפ ,ןּבָאה ןוא הדובעה לעו הרוּתה לע הלילו םמוי
 =עגמוא ןענייז ּבוטש ןיא .תונּבר וצ טיירגעג ךיז ,רעדירּב ערעט
 "םיתילכּתװ ןגעוו ןטכַארט טזומעג טָאה'מ ןוא רעטכעט סקעז ןעגנַאג
 .שיטירק ןרָאװעג יקסשינעװעד ןטלַא םנופ בצמ רעד זיא .ייז רַאפ
 =ךַאפ טָאה רע---ןוא ,ןּבייל-השמ ףיוא טקריוװעג קרַאטש טָאה סָאד
 ןעמוקעג זיא ןוא ערעירַאק עשינּבר יד ןפרָאיורַאפ ,שטערעמ ןזָאל
 רע .רעטָאפ ןטעװערָאהעגסױא ןטלַא םעד ןפלעה ןָאקַאיניּב ןייק
 יד גנונעדרָא ןיא ןעגנערב עיגרענע סיורג טימ ןעמונעג ךיז טָאה
 ?ירעהעג ַא ערעטלע יד ןשיװצ טריפעגנייא טָאה ,טייקשיּתּבה-לעּב
 :ָאה רעטָאפ םעד ןפלָאהעג ןוא טעּברַא רעד ןופ גנולײטרַאפ עק
 רעד ןסעזעג זיא עמשטערק רענָאקַאיניּב ןיא .ערעגניי יד ןעוועד
 ןייז טימ ּביילײהשמ טצעזַאּב ךיז טָאה לימ ןיא ןוא רעטָאפ רעטלַא
 ןלאומ ש רעדורּב םעד ךיז וצ ןעמונעגוצ טָאה ןוא עילימַאפ

 5? חצי .ןרָאװעג טינ רעניײק ןיוש ייז ןופ זיא בר ןייק
 טָאה'מ יװ ,יּפָאק רעפרַאש, ַא ,ןדמל רעפרַאש ַא ןעוועג זיא ריאמ
 .=עו ןּבילּבעג רָאנ ,רחוס ַא ,ליּכ ש מ ַא ןרָאװעג זיא ,ןפורעג םיא
 ,ץגפגו ץיצמ, ןענייז סָאװ יד ףיוא טקוקעג טָאה ןוא םורפ רע
 :יטש ןוא רעצ ןפיט ַא טימ ,"ךרד ןופ ּפָארַא ןעייג סָאװװ יד ףיוא
 =עג,ַא וצ ןדיײר ךָאנ רע טגעלפ ּבײהנָא ןופ .גנורעטיּברַאפ רעל

 ?"ןכירקרַאפק סָאװ וצ רעּבָא ,סיוועג--תונושל ,תומכח, :?ןטּפַאכ
 ?"ןכָארקרַאפ ארזע ןבא רעד זיא !"ןכָארקרַאפח ם"ּבמר רעד זיא

 הסדנהילעּב רעטסערג רעד ןואג רענליוו רעד ןוא ?לאנּברּבַא ןוא
 ןענייז דייר ענייז זַא ,ןעעזעג טָאה רע זַא ןוא "..? (רעקיטַאמעטַאמ)
 ןּבעל ץנַאג ןייז ןוא ןרָאװעג ןגיװשטנַא רע זיא ,ןפרָאװעגסױרַא
 ..רעגייווש רעגנערטש ַא ןּבילברַאפ
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 ,ןדוד רעדורּב ןטסגניי ןטימ ןעוװעג זיא עקיּבלעזסָאד טעמּכ
 רעעז זיא ,ןרעדנַא םוצ קסע ןײא ןופ ןפרָאװעג ךיז טָאה סָאװ
 ײװ זיא ןוא עקירעמַא ןייק טרירגימע טָאה ,ןרָאװעג טמירָארַאפ
 ,ןיירא רעסַאװ ןיא

 ?ןַאג רעד רַאפ ןטילעג ןוא טעברַאעג ךס ַא טָאה בייל=השמ
 ,יײז רַאפ טגרָאזעג ,רעדירּב ןוא רעטסעװש יד רַאֿפ ,החּפשמ רעב
 ,רעדניק ענעגייא יד רַאפ יו ,רעטָאפ ןֹופ טוט ןכָאנ סרעדנוזַאּג
 אפוג ןָאקַאיניּ ןיא טנדרָאעגניַא ןוא טכַאמעג הנותח יז סָאה
 טיג טָאה רע .הביבס רעד ןֹופ ךעלטעטש ענעדײשרַאפ ןיא ןוא
 ,כרוד ןעעזעג רע טָאה ,ןרעװ טלקערּבעצ לָאז "הלחנח יד ,טלָאװעג
 טַאהעג טָאה רע .ךיז ןשיװצ םיבורק יד ןכַאמ וצ הנותח סױא
 ןוזַא א ,עביל ןוא הכלמ ,רעטכעט ײװצ :רעדניק ײרד
 :ַאּב רע טָאה ,ןסקַאװעגרעטנוא זיא הּכלמ זַא .קחצל-םהרבָא
 סָאװ ,לאומ ש רעדורּב ןרעגניי ןטימ ןכַאמ וצ הנותח יז ןסָאלש
 ענייז טימ ןעמַאזוצ ּבוטש ןיא םיא יב סעװעדָאהעג ךיז טָאה
 צג טינ ךודיש םעד טָאה ןײלַא לדיימ:הלּכ יד .רעדניק ענעגיא
 .היבציה נה ,רעטומ יד ךיוא ןטלַאהעג טָאה ריא טימ ןוא טלָאװ
 ;ןלאומש יּבגל ךָאנ דניק ַא טעמּכ ןעװעג הּכללֹמ זיא ,סנטשרע
 הכלמ ,ןרעטקַארַאכ יד טימ ךיילג טינ ןעוועג ייז ןענייז סנטײװצ
 ףבילטלעװ וצ היטנ ַא טימ המשנ עטרַאצ עכײװ ַא טַאהעג טָאה
 וצ ןעגנוּבערטש עליטש טימ ,רוטַאנ רעד וצ ץּביִל ַא טימ ,טייק
 ןופ םוחּתל ץוחמ ןגעלעג זיא סָאװ ,סרענעש ,סרעכעה סעפע
 .,ערעפסָאמטַא רעמורפ.שירעמערק רעקיטײצרַאפײשלטעטשניײלק דעד
 :ָאגעגמוא זיא ןוא ,ןעגנַאלרַאפ עטגָאזעגסױרַא-טיג ,עמוטש טימ
 ןיא סעּפע טּבעלעג טלָאװ יז יװ ,עטמולחרַאפ ַא קידנעטש ןעג
 ןטיה א טַאהעג טָאה ,טרעקראפ ,לאומש ,ןטלעװ עטייוו ערעדנַא
 ,רעמורפ גנערטש א ןעװעג זיא ,טנעמַארעּפמעט ןכילטּפַאשגדיײל
 .קַארַאכ ןשירעלעּפַאּב ,ןטסעפנזייַא ןַא טימ ,שטנעמ רעשיטַאנַאפ
 ןיא םורַא ץלַא ןוא ןעמעלַא ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,ןשקע ןַא ,רעפ
 ןוא "ןעינומח רַאפ טרעטיצעג ןּבָאה םינכש-ןטסירק ןליפַא .ארומ
 ןיא רָאנ ."רעסַאװ ןיא ןוא רעייפ ןיא; --- טגלָאפעג םיא ןּבָאה
 שפיט ןעמעלַא ייּב ןפורעגסױרַא טָאה סָאװ ,טַאהעג רע טָאה הלעמ
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 .טנרָא עניײר:לָאטסירק ,טיײקכילרע עטולָאסּבַא --- ,םיא וצ גנוטכַא-
 ?עיאמ ןייר ַא ןופ קורדנייַא ןַא טכַאמעג טָאה ץלַא סָאד .טייקכיל
 ,גנוטלַאה רעשיטעטס

 יא סָאד זַא ןעעועג רָאלק טָאה ,היבצ:הנח ,רעטומ יד

 ןגעק ירמגל ןעװעג ןצרַאה ןיא ויא ןוא ,רָאּפ ןייק טינ ןיטולחל

 ןגָאװצסױרַא טַאהעג טינ טומ ןייק רעּבָא טָאה ,ןַאלּפ סּבייל.השמ
 עשידיי ַא ּבײװ ַא זַא ,טּבױלגעג ללכב טָאה ,ןּפָא ןַאמ םעד סָאד
 ,ןגיושעג יז טָאה ןכּב -- ,ןַאמ םעד ןגלָאפ ץלַא ןיא זומ רעטכָאט

 ןופ רעטקַארַאכ ןרעטסעפ ַא טַאהעג ןיוש טָאה ,הּכלמ ,רעטכָאט יד

 ןעמוקעגרָאּפ ןענייז .ןרעדיוװרעד טװאורּפעג טָאה ןוא רעטומ רעד

 טװאורּפעג טָאה רעטָאפ רעד .:סָאגעג ךיז ןּבָאה ןרערט ,סענעצס

 ?ןװגריז ַא ךָאנ רעּבָא ,ןפלָאהעג טינ סע טָאה ,ןטוג טימ ןקריוו

 זיא ןוא ןּפיל יד ןסיּברַאפ טָאה ,ןּבעגעגכָאנ הּכלמ טָאה םענייז

 .ןרָאװעג ןגיװשטנַא
 םעד ןּבעגעגקעװַא טָאה ּבייל-השמ ןוא ,הנותח ןעוועג זיא'ס

 ?ָארּפ רעמ ןּבעגעג טָאה סָאװ ,עמש טערק יד קלָאפרַאּפ ןגנוי

 ,לימ ןיא ןציז ןבילּבעג רע זיא ןײלַא ןוא ,טיפ
 ןָא גָאט ןטשרע םנופ ןענײז קלָאפרַאּפ ןופ ןעגנואיצַאּב יד

 קרַאמ ןיא ,זיולק ןיא ןָאטרַאפ ןעװעג ויא רע .עטלַאק ןעוועג

 ?רַאפ קידנעטש ןעגנַאגעגמוא זיא יז ןוא ,עמשטערק ןיא ןוא

 ןרָאװעג זלא'ס .טּפַאשלעזעג טדײמעגסוא טָאה ןוא טרעיורט

 ,ףיורעד טקוקעג טינ ,ןּבעלטוגטינ ןופ ערעפסָאמטַא ערעווש ַא
 יא יז סָאװ ןוא ןעװעג קילײה םיא יב זיא טרָאװ ריא סָאװ

 | ןעװעג קיּביגכַאנ ללכּב

 ןּבָאה רעדניק ןייק רעּבָא ,רעדניק ךס ַא טַאהעג ןּבָאה יז

 ךיז טָאה ,עלעוולעוו ,דניק ןייא .ןטלַאהעג טינ יז ייּב ךיז

 ויא -- ,טּבעלרעד רָאי עטכַא סָאד ןיוש ,רעננעל ןטלַאהעג ןיוש

 סָאד .דרעפ ַא ןופ קירּב ַא ךרוד ןרָאװעג טעגרהרעד גנילצולּפ רע

 יקרעמ ַא ןוא .טכַאמעג רעכילקילגמוא ךָאנ עילימַאּפ יד טָאה ץלַא

 ךָאנ לָאמנײק ןבָאה הּכלמ ײס לאומש ײס :גנוניישרע עקידריוװ

 יד ןטלַאהעגסױא ןּבָאה ,ןסָאגרַאפ טינ ןרערט ןייק הנותח רעייז

 יעגנײַא טסעפ רערעדעי ןּבילּבעג ןענײז ןוא ןבעל ןופ פעלק
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 ײפ טָאה טױט רעכילרעדיוש סעקוולעו רָאנ .ךיז ןיא ןסָאלש
 עכַאװש.-שיזיפ יד ןוא ,ןייוועג ןשירעטסיה ַא ןפורעגסױרַא ןלאומש
 אקװד טָאה ,רעטומ עכילטרעצ ַא רעעז ןעװעג זיא סָאװ ,הּכלמ
 זיא ללכּב .--.טקיאורַאּב םיא טָאה ןוא רעטקַארַאכ ןזיװעגסיױרַא
 ...החפשמ רעקיזָאד רעד ןיא ןעוועג דמערפ ןעגייוו

 ; ןרָאװעג טסיירטעג יז ןענייז םורַא טייצ רעסיוועג א ןיא
 עלַא יװ ,"דניק ןטָארעגז ײנ ַא ןרָאװעג ןרָאּבעג יײז יב זיאס
 .ץג זיא ןעמָאנ ןייז ןוא ,ןדלָאמעג טייקרעכיז טימ ןּבָאה עקימורַא
 היאמ-קיזייַא:קחצי--ןעװ

 נשא יאגט ירא יי ידי ריי

 .טייהדניק םרעטייוו

  הלוגס ַא בילוצ םיא טָאה יז סָאװ ,ןעלריאט=קיזייַא "לדיחי:ןּבװ ריא ןּבעגעגרעּביא הּכלמ ךיז טָאה ןּבעל טימ ןוא ּבייֵל טימ
 טריּפשרעד טציא טָאה יז .ןפורעג ןעמענ עדייּב טימ קידנעטש
 ,ןעמוקַאּב ןּבעל ןיא סערעטניא ַא טָאה יז זַא ,לָאמ ןטשרע םעד
 ,"פלהמשנא ריא רַאפ ןרעטַאלּפ ןוא ןרעטיצ ןעמונעג טָאה יז ןוא
 :עג טָאה יז .תעגושמ וצ ויִּב טע33 טלטרעצעג ,סע טעשטשעיּפעג
 .עג סיװעג טָאה סָאװ ,/ערה ןיעח ןא רַאפ ןּבָאה ארומ ןעמוג
 ,עמשטערק רעד ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ןוא ,רעדניק עגעי טדַאש
 םינימה=לּכ טימ גָאט ןצנַאג םעד טלּבירג ןוא טלּביװש סע ואוו
 ןסָאלשַאּב טָאה יה ןוא ,"ןעניז ײז רעװ סייװ רעווע ,ןשטנעמ
 "רענעטלָאשרַאפפ רעד ןופ לריק=ןּכ - ריא ןעװעטַארוצסױרַא
 ןופ ,עקרַאכַאמ ןוא ןפנַארּב ןופ הביבס רעד ןופ ,עמשטערק
 .שג ַא ןומ לריאמ-קיזייַא, .עשירעױּפ תוללק ןוא םילוזלז ,םירוּכש
 יִלטײל וצ טוג ןוא טָאג וצ םורפ ,סקַאװסױא דניק טשטנעּב
 .עג עקיזָאד יד טימ ךיוא יא ּביל:השמ עדייו רעטלַא רעד ןוא
 :ץגוצ טָאה --- ןוא ,ןרָאװעג ןעגנורדעגכרוד תונוער ןוא ןליפ
 ויא הביבס יד ואו ,ןײרַא לימ ןיא ךיז וצ דניק סָאד ןעמונ
 ,ערעּבױז.שילַארָאמ ַא ןוא עליטש ַא ,ןעוועג ערעדגַא ןַא ןיטולחל
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 ןשיגַארט םניא קידלוש רַאפ טריּפשעג ּביל=השמ ךיז טָאה בגַא

 ?רַאפ וצ סעּפע טימ שטָאכ ןעעזעג טָאה ןוא ,רעטכָאט ןייז ןופ ןּבעל

 גנואלצרעד רעד ןּבעגעגרעּביא שפנו בלּב ךיז טָאה רע .סע ןטכיר

 המשנ יד -- ןרָאװעג ךיוא זיא סָאװ ,ילקינײא ןרעייט? םנופ

 טימ דניק םנופ ןּבעל סָאד טלגנירעגמורַא טָאה רע ןוא ,עניײז

 ןטײקכילטרעצ עלַא טימ ,ןטײקכילמעװקַאּב עטסכילגימ עלַא

 ןײז טָאה רע רָאנ ,ּבײװ ןייז ןּבעגעגכָאנ ץלַא ןיא טָאה לאומש

 יגננאיצרעד ןופ טרפ םניא ןוז םנופ טזָאלעגּפָארַא טינ גיױא

 עדיײז רעד טָאה ,רָאי ףניפ ןרָאװעג טלַא זיא לריאמ-קיזייא זַא

 רעקיזָאד רעד .ּבוטש ןיא ךיז וצ דמלמ ַא םיא רַאפ ןעמונעג

 יא רע .שטנעמ רעלעניגירָא ןַא ןעװעג זיא ,לסָאי 'ר ,דמלמ

 ניק טימ ןּבײהוצנָא ןרָאי ענעי ןופ גהנמ םנופ רענגעק ַא ןעוועג

 רעד זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע ."ארקיו ןופ אקווד ןוא ,שמוח רעד

 "היק עטרַאצ יד רַאפ טסַאּפעגוצ זיא סָאװ ,רפס רעטסכילריטַאנ

 ןיא טָאה ריאמ-קיזייַא יו םעדכָאנ ןוא !םיליהּת--זיא ,תומשנ עשרעד

 *עגנָא יּבר רעד טָאה ,תיּב ףלא םעד טכַאמעגכרוד געט רָאּפַא

 רעד סטָאה הּכונח זיּב תוּכוס ךָאנ ןופ .םיִליהּת םיא טימ ןּביוה

 ?סיוא ףיוא םיא טסואועג ןוא םיליהּת ץנַאג טנרעלעגרוד דימלּת

 .קיגײװ
 יָארָאװ ןופ ןייד המלש 'ר שישי רעד עדייז-רעטלע רעד זַא

 ,טרעהרעד סָאד טָאה ,טּבעלעג טלָאמעד ךָאנ טָאה סָאװ ,עװָאג

 ?סיה קרַאטש ןוא ,דניק סָאד ןטיה לָאז'מ/ ,טנרָאװעג רע טָאה

 לָאץס ,תועידי ענייז ןגעװ ןדייר טינ ,ןשטנעמ רַאפ סע ןזייוו טינ

 יי ןטדַאש טינ ערה:ןיע ןייק םיא

 םהרבא 'ר ןעװעג זיא סריאמ:קיזיא יּבר רעטייווצ רעד

 קודקדילעּבַא ,ך"נת.לעּב רעסיורגַא ,רע קשילייכימ המלש

 יהלועּפ-לעּב ןסיורג ַא רַאפ טמשעג וצרעד טָאה ןוא ליּכשמ ַא ןוא

 יעגכרוד ,ךנּת ץנַאג ןעוועג רָאלק ריאמ:קיזייא זיא רָאי טכַא וצ

 ןרָאװעג טנַאקַאּב ,"רבע ןושל דומלּתפ םעד ,"לולסמ, םעד ןעגנַאג

 ביל השמ טָאה ןַאד .ארמג טנרעלעג ןיוש ןוא ק"דרו ןטימ וליפֲא

 =עג םעד ,דמלמארמג ןלעיצעּפס ַא "החּפשמ רעד רַאפ! ןעמונעג

 ר"ב הסּפ 'ר ענעמשָא ןוא קָאשינעװיזד ןופ הבישי:שאר םענעזעוו
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 טימ ךיוא טנרעלעג טַאהעג לָאמַא טָאה סָאװ ,לעגניא לאומש
 קחצי ,סרעטעפ ערעגניי ייווצ ענייז טימ ןוא רעטָאפ טריאמ-קיזייא
 זױלּב טינ ןענרעל טלָאזעג רַע טָאה טציא ןוא ,דוד ןוא ריאמ
 ?לַאװרעד סּביל:השמ טימ ךיוא רָאנ ,לקינייא ןכילרעדנואוו ןטימ
 ןופ םירוחּב עסיורג יד טימ ללכּב יװ ,קחצי םהרבא ןוז םענעס
 "םיכודיש עליואװ בילוצא ,םיּתב-לעּב עפיקּת ןופ ןיז ,לטעטש
 בערטש ַא ןוא טסידומלּת רעסיורג ַא ,ךמסומ ַא ןעװעג זיא זזסּפ יר
 ץלַא ןיא טָאה ןוא טנקסּפעג תולאש טָאה רע .תודימ-לעּב רעג
 ,קיטע יד זיא ץלַא ןופ רעכעה זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע .ןעוועג ליקמ
 ענייז טימ טנרעלעג טָאה רע ."ןצרַאה ןופ תובוח יד ,לַארָאמ יד
 ארמג ךסַא רעיײז טרפּב ןריאמ קיזייא טימ ןוא .ללכּב םידימלּת
 טָאה רע רעּבָא ,שיגָאל גנערטש רָאנ ,לוּפלּפ ןָא ,םישרפמ טימ
 רעד יװ ,םירפס עניֹוזַא ףױא ךיוא טײצ קינייװ טינ ןבעגעגּפָא
 :תריסמ טקידערּפעג ןּבָאה סָאװ ,ןכיילג ןייז ןוא "תובבלה תובוחח
 ענייז ןטַארעג וליפַא טָאה רע .קיליײה זיא סָאװ ,לַאעדיא ַא רַאפ שפנ
 ,"ןירַאּפ ירּתסמח לשמל יו ,םירפס:הלּכשה עסיוועג ןענעייל וצ םידימלּת
 יד ןוא רקש ןפיוא קיטירק עקידנסייב ַא ןעעזעגנייא טָאה רע וואו
 .לַאװג ַא ןריאמ:קיוייא ףיוא טַאהעג טָאה רע .טלעוו רעד ןופ תולווע
 ןופ טרעטסײגַאּב טושפ ןעװעג זיא דימלּת רעד :העּפשה עקיד
 ,ןעקנעד ןייז ןיא שינַאמרַאה ,ורבּכ וכוּת ןעװעג זיא סָאװ ,ןיּבר
 טנרעלעג טָאה ,טַאהעג חסּפ 'ר טָאה םידימלּת טכַא ,ןָאט ןוא ןדייר
 קיוײא ןוא ,"עמשטערק סעינומא ייּב סָאװ ,לזיילק ןיא יז טימ
 בָאק םעד ןעז ֹוצ טלוב טײהנגעלעג יד טַאהעג ָאד טָאה ריאמ
 ןבעל םעד ןוא סניּבר םעד הרוּת רעלעדייא רעד ןשיװצ טסַארט
 רעד ףױא קרַאטש טגײלעג ךיז טָאה סָאד ןוא .עמשטערק ןיא
 ןיבר םעד ןלעטש ןעמונעג טָאה ריאמ.קיייא .סדניק םעד המשנ
 טכייל ױזַא טיג ךיז טָאה'ס סָאװ ,תולאש עּברַאה ץנַאג ןטלעז טינ
 דוּבּכ וצ תּבש ַא ןיא לָאמנײא טָאה .ןרעפטנע ייז ףלוא טוָאלעג
 -ַאפ "ךַאװש וצח ןיוש זיא רע זַא ,ןּביליהשמ ןדלָאמעג חסּפ יד
 רַאפ טרפּב ,ּפעק עפרַאש עגנוי ערעײז טימ "רעדניק עליואווק יד
 לקיניא םעד ןקישוצקװַא טהצעעג םיא טָאה ןוא ,ןעלריאמ-קיזייא
 ,הרוּת םוקמ זיאיס-רעסָאװ ַא ןיא
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 ןרעיט םעד ןעמ טקיש ןיהואוו ,ןרעלק ןעמונעג ןעמ טָאה
 ןזָאלּפָא טלָאװעג טינ ןפוא םושּב םיא טָאה רעטומ יד .לדיחי-ןּב
 רָאג יז טעװ יװ ,ןלעטשרָאפ טנעקעג טינ רָאג ךיז טָאה יז ,ךיז ןופ
 טעּברַאעג ךָאד טָאה יז .ןריאמ=קיזייא קידנעעז טינ ,ןּבעל ןענעק
 =עג טײרג עגר עדעי זיא ,םיא רַאפ רָאנ טּבעלעג ,םיא רַאפ רָאנ
 יָאפ רעד ַאד ןּבָאה .שממ לעֹוּפּב םיא רַאפ ןייז בירקמ ךיז ןעוו
 יז ןּבָאה עדײב .עּבַאגפיוא ערעווש ַא טַאהעג ןַאמ רעד ןוא רעט
 .וצ ןוא ,בר ַא רַאפ שרעדנַא טינ ןריאמ=קיזייא ןכַאמ וצ טמולחעג
 ירעד ןייק ,קָאשישיײיא ןייק ןקישקעװַא םיא ײז ןזומ םעד ּביל
 השפנח תניחבּב הּכלמ רעּבָא זיא .ןישזָאלָאװ ןייק רעטעּב ךָאנ ,רימ
 .עג ןיא ןּבעל היא רַאפ טרעטיצעג ןּבָאה ייז ןוא "ושפנּב הרושק
 ,קינשטעלָא ס ןייק ןרָאפ טעװ ריאמ.קיזייא :הרשּכַא ןּבילב
 ײּב ןטרָאד רע טעװ ןייז ;ינָאקַאיניּב ןופ לּכה ךס טסרָאיװ ןּביז
 ײווד השמ דניקרעטסעװש םנופ החגשה רעד רעטנוא ,םיבורק
 רעטומ יד ןוא ,"ןָאלרַאפ ךיז ןעקימ ןעמעװ ףיוא, ,יקסנַאל
 .ךָאװ ןיא לָאמ עכילטע דניק היא טימ ןעז ןענעק ךיז טעװ
 טָאהימ לײוו ,ןייז ךיליירפ ךיוא ןריאמיקיזיא טעװ םעד ץוח ַא
 רבח ןטנעָאנ ןוא בורק ןיז ךיוא קינשטעלָאס ןייק טקישעג
 ײּב ןעמַאװצ טנרעלעג טָאה רע ןעמעװ טימ ,רעיוּב לאומש
 ,ןחסּפ 'ר

 ויא רע ןעוו ,13 --- 12 רָאיַא ןעוװעג טלַא זיא ריאמ-קיזייא =

 יתיּב ןיא טנרעלעג רע טָאה ןטרָאד .קינשטעלָאס ןייק ןעמוקעג
 רערעײז ךױא ,ןָאזנעס םוחנ 'ר לטעטש ןופ בר םייּב שרדמ
 -רעייפז ַא ,ןַאמרעגנוי רעקידריווקרעמ ַא ןעוועג זיא סָאד .בורק ַא
 .שידיי ןוא רעשידומלּת רעצנַאג רעד ןיא יקּב ַא ןוא ןדמל "רעקיד
 רענעקַא וצרעד ,רעטלַאלטימ ןופ רוטַארעטיל רעכילטּפַאשנסיוװ
 "תרוּבשּתש ןיא סרעדנוזַאּב ןוא (קיטַאמעטַאמ) "תוידומילק ןיא
 רעיײז ךָאד ןוא ,ליּכשמ רעסיורג ַא ךיוא רוציקּב -- ,(ערּבעגלַא)
 טינ רעּבָא םיא טָאה הביבס יד ,(דנַאלגנע ,סדיל ןיא טציא) םֹורפ
 רעקיזָאד רעד טָא זיא ,דשח ןיא ןטלַאהעג םיא טָאה ןוא ןפירגַאּב
 רָאג ףיוא דומלּת םידימלּת ענײז טימ טנרעלעג טָאה םוחנ 'ר
 ןופ ןרעפס ערעכעה יד ןיא טריפעגניײרַא ייז טָאה ,רעגייטש ןכיוה ַא
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 =ָצגֹוִצ יז טָאה ןוא "םיכובנ הרומ; ןוא "תועדהו תונומאהח
 ,ןעקנעד ןקידגעטשּבלעז וצ טיירג

 רענעעזעג טינ ךָאנַא טימ טנרעלעג טָאה ריאמיקיזיַא
 ןפרַאש ,הסיפת רעלענש ַא טימ טנכײצעגסיױוא ךיז ,הדמתה
 ןייז ןוא ,ןורּכזה חוּכ ןכילנייוועגרעסיוא ןוא קנַאדעג ןופ גגואווש
 ,ןעגנוטרַאװרעד עלַא טגײטשעגרעּבירַא טָאה ןענרעל ןיא הלועּפ
 :רָאלק ןוא ץרוק טדערעגסױרַא תולעּפתה טימ ןיוש ןּבָאה עלַא

 !לֹוליע ַא --
 :ןּבעגעגוצ עּביל טימ קיטכירפיוא ןוא
 --!ןטדַאש טינ םיא לָאז ערה ןיע ןייק --
 יה רעמ ןריאמ:קיזייא טַאהעג ּביל טָאה סָאװ ,עדײז רעד

 ערעכיז ןוא גנַאלרַאפ ןקיצנייא ןייז טקירדעגסיוא טָאה ,ןעמעלַא
 | : גנונעּפָאה

 ! לארשיּב לודג ַא ןײז טעװ לריאמ=קיזייַא ןיימ ---
 ;טנָאטַאּב רערעלק טָאה ,לאומש ,רעטָאפ רעד
 ,בר רעסיורג ַא ,ברַא ןייז טעװ עקריאמ-קיזייא ןיימ --

 רעד ןוא עדײז רעד ןלעװ םיא ןיא !לארשיב םאו ריע ַא ןיא
 ! ןוקיּת רעייז ןעמוָקַאּב עטַאט

 | :סנייא רָאנ לריקי=ןּב ריא ןשטנואועג רעדָא ןגיוושעג טָאה ,הּכלמ ,רעטומ יד ןוא
 ןטלַאה ןוא ,טָאג רעקידעצרַאה ,ןייז טנוזעג רָאנ רע לָאז ---

 !רָאי עגנַאל ףיוא זנוא ייּב ךיז
 םעד ןוא ןבייל:השמ יאּבג םעד טיזיװ ַא ןטַאטשּפָא לָאמ עלַא םוחנ 'ר טגעלפ .ןרָאפ ןיהַא ךָאװ ןיא לָאמ עכילטע טגעלפ ןוא ,ינָאקַאניּב ןופ בר ןרַאפ ךױא ןענעכער ךיז טגעלפ בר רעקינ :שטעלָאס רעד ."אּבר ארפסח ַא ןופ ןעמָאנ א ןעמוקַאּב דלַאּב טָאה ףלאמ=קיזייַא ןוא ,לטעטש ןופ םיניבמ ץײװ יז רע טגעלפ יז ןקיטּפָא ןרַאּפ ןוא ,תולעּפתה רעליוה ןיא ייז ןופ ןעוועג יּבר רעד זיא .עקידהצילמ:סיז ,ענייש ,ווירב םײהַא ןרעטלע יד וצ ןּביירש ךילטקניּפ ךָאװ עלַא טגעלפ ריאמ.קיזייֵא ."דימלּת ַאזַא ןופ יבר רעד זיא רעא סָאװ ,ךילקילג טצעשעג ךיז טָאה רע ,גנוקיצ .טנַא ןופ למיה ןטעּביז ןפיוא ןעוועג זיא םוחנ 'ר יּבר רעד
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 עלַא ערעײז ןופ עמעט יד ןוא ,ןלאומש "תיּבה:לעּב םענייששז

 ןענייז טלָאמעד .ריאמ:קיזיַא --ןעװעג סיואכרוד זיא ןסעומש

 .טפנוקוצ סריאמיקיזייַא רַאּפ רענעלּפ עלַא ןרָאװעג טעּברַאעגסיױא

 טָאה רע .ןרָאװעג טרעדנעעג לסיּב ַא לייוורעד זיא ריאמ-קיזייא

 לש ומורּב ןעייטש סָאװ ,תולאש טימ ןריסערעטניא ןּבױהעגנָא ךיז

 רעד ןיא קידנעייז ךָאנ םיא ןגעלפ רעכיּב:הלּכשה ענעדײשרַאּפ ,םלוע

 עלַא טינ יז טגעלפ רע ןוא טנַאה ןיא ןלַאפנײרַא קילעפוצ םייה

 ןליװ סָאװ ,ןפײרגַאּב טינ טגעלפ רע .ןענעייל קשח טימ לָאמ

 עגדָאמ סעּפע טימ ןּבירשעג ןעניײז סָאװ ,"םירפס, ענדָאמ ענעי

 ענעּבילקעגּפָא ןַא טַאהעג טָאה ריאמ-קח צי רעטעפ ןייז .סנכייצ

 החונמהש יװ ,רעכלּב ערעווש ענדָאמ ,עטסנרע רעייז ןופ קעטָאילּביּב

 ,שטיװָאניּבַאר שריה יבצ ןופ (קימַאניד ןוא קיטַאטס) "העונּתהו

 ןופ (עירטעמָאנָאגירט ןוא עירטעמָאעג ,ערּבעגלַא) "שלושמ ליַאפ

 ףענַאטשרַאפ טינ ײז טָאה רע סָאװ ,המודכו ןואג רענליוו

 טגעלפ רעטעפ רעד סָאװ ,"ץילמהז רעד ןעוועג םיא זיא רעּביִל

 ַאּב טיג ןטרָאד רע טָאה תומכח עסיורג ןייק רעּבַא ,ןּביירשסיוא

 םיא טָאה םוחנ 'ר יּבר רעד יװ םעדכַאנ ,רעּבָא טציא .טנגעג

 ידעשז רערעדנוזַאּב ַא טימ רע טָאה ,חומ ןיא "טכַאמעג קיטפילז

 ןײק ײז רַאפ ךילטנגײא טָאה רע סָאװ ,רעכיּב טכוזעג טייקענ

 ןעװ ,טַאהעג רעצ סיורג טָאה רע ןוא .טַאהעג טינ ךָאנ ןעמָאנ

 לָאמנײא .עטרַאגעג סָאד ןעניפעג וצ ןּבעגנייא טינ ךיז טגעלפ טיא

 םיא טגעלפ רע יװ ,יקסנַאליווד השמ רעטעפ} םייּב רע טָאה

 טָאה רע ןוא ,רעמלַא-םירפס םעד ןפָא קילעפוצ ןעזרעד ,ןפור

 יאװַא וצ רּבדמ ַא ןיא רעקיטשרָאד ַא יװ ,םיא וצ טּפַאכעגוצ ךיז

 סל"ביר םעד :ןענופעג רצוא ןצנַאג ַא ןטרָאד טָאה רע .לַאװק:רעס

 ,ןהֹּכה ףסוי יר ןופ "אכּבה קמע; םעד ,"הדועּתק ןייז ,"לבּבורזא

 "נע ערעדנַא ךס ַא ןוא רעװָאנַאה ןתנ 'ר ןופ "הלוצמ ןויז םעד

 רע ויב ןעקנורטעג טיג ןוא ןסעגעג טינ טָאה רע .םירפס עכיל

 רע ,םירפס עטנָאמרעד ריפ עקיזָאד יד טנעיילעגכרוד טינ טָאה

 םיא ףיוא ןּבָאה ײז .םעטָא ןייא טימ טעמּכ ןעגנולשעג יז טָאה

 -עג רָאלק םיא זיא טייז ןייא ןופ .טשור ןרעייהעגמוא ןַא טכַאמעג

 ?נסיװ) תומכח ןוא ןכַארּפש ןענעק ףרַאד שטנעמַא זַא ,ןרָאװ
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 זיא קלָאפ ןייז ןופ לרֹוג רעד זַא -- רערעדנַא רעד ןופ ,(ןטּפַאש
 טינ רָאג ,ךיז טכַאד ,רעהַא ויּב סע טָאה רע .רעקידמיואמ ַא
 טכַארטרַאפ טינ רָאג םעד ןגעװ ,ךיז טכַאד ,לָאמניײק ,טריּפשעג
 עדייּב ףיוא רעפטנע ןַא ןכוז ןעמונעג טָאה רע ןוא ,וליּפַא ךיז
 יב זיא ךַאז ןיא .ןזָאלעגּפָא טינ ןיוש םיא ןּבָאה סָאװ ,ןגַארֿפ
 ןיא ןײטשרַאפ וצ לסיּב ַא שטָאכ ידֹּכ זַא ,רעכיז ןעוועג םיא
 .ןענרעל ךס ַא רעעז ןעמ זומ ,ןּבעל ןוא טלעוו

 :רעד ַא טגרעלעג שרדמה-תיב ןיא טָאה קינשטעלָאס ןיא
 .עגסיוא טָאה סָאװ ,ךמסומ ַא ,ָאגינרעשט ןופ רֹוחּב רענעסקַאװ
 יא סָאװ ,ץ"נה ןופ ?עדָאטעמ עשיסורח יד עשרַאװ ןופ ןּבירש
 =ַאּב ביל רעעז טָאה רע .רעלוּפָאּפ רעעז ןעוועג ןטייצ ענעי ןיא
 םיא טימ טָאה ןוא יוליע םעד לגניי ןקידריוװקרעמ םעד ןעמוק
 טָע) קיטַאמַארג עשיסור עצנַאג יד .שיסור טנרעלעג ןעמַאזוצ
 ןיא טכַאמעגכרוד ריִאמ:קיזײַא טָאה (סיסקַאטניס ןוא עיגָאלָאמ
 רעכיב עשיסור ןענעייל ןּביױהעגנָא טָאה ןוא ןכָאװ ייווצ עגרַאק
 ןופרעד ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד .שיסור ןּבײרש ןוא
 .ּפָאק "ןשינואגח ןייז ןופ טשַאררעּביא ןעוועג ןעגייז ,טסואוורעד
 טנעקעג טָאה רע :ןעװעג ןייש טינ רעּבָא ָאד ויא תונואג ןייק
 םיא ךיז טָאה ,ךַארּפש רעשיאערבעה רעד ןופ קודקד םעד טוג
 ,פיטַאמַארג עשיסור יד ןּבעגעג טכייל ױזַא רעבירעד

 :גרעל ַא ןעמוקַאב "?שורּפז רעװָאגינרעשט רעד טָאה דלַאּב
 :עגכרוד ךיג רעעז ךיוא עדייּב ןּבָאה ייז ןוא ,ןוּבשח ףיוא ךוּב
 | ,קיטעמטירַא ןופ סרוק םעד טכַאמ

 רעד טימ ןריסערעטניא רעמ ןעמונעג ךיז טָאה ריאמ.קיזייא -
 יקסגַאליװד הש מ ןופ קעטָאילביּב

 םלאומש ןעװעג זיא לקסנַאליװד השמ רעקיזָאד רעד
 ,(וצ סרעטומ ריא ןופ) רעטעּפ ַא סהכלמ ןוא דניקרעטסעווש ַא
 ףילנע טינ ןיטולחל זיא רע ,רעטעפ-רעטלע ןַא סרעטייוו ןכּב
 .חשמ רעדניקרעטסעװש עגייז ףוא רעטקַארַאכ ןייז טימ ןעוועג
 .ָארּפשעגסוא ,םיאגק ןעװעג ןענַײז ענעי תעּב .לאומש ןוא ביל
 ןעװעג יקסנַאליװד זיא ,גנודליב רעכילטלעװ ןופ רענגעק ענעכ
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 -רעמורפ ַא רעעז ךיוא םגה ,רעטנַארעלַאט ַא רעעז ןוא ליכשמ ַא
 .שיליוּפ טנעקעג טוג רע טָאה ,ביל=השמ יװ ,גלפומ ןדמל ַא .שטנעמ

 ןעוועג -- ,שיטקַאדידָאטװַא ץלַא -- ,עירעטלַאהכוּב ,שטייד ,שיסור

 יז טגעקעג ּפָאק ןטוג ןטלעזַא טימ םכחַא ןוא שטנעמ רעטוגַא
 ןעוװעג ךיוא ,שיפָאסָאליפ ,טסנרע ץלַא וצ ךיז ןגױצַאּב ןוא טלעוו
 ןרַאפ טנכערעג ךיז טָאה רע .רעדייר יװ רעגייווש רעמ ללכּב
 טָאה סָאװ ,החּפשמ רעד ןיא ץעויילעּב ןוא דילגטימ ןטסקיטכיװ

 ףימי לֹּכ טָאה רע ,רעטָאּפַא יװ ,ןרעטלע ןַא יװ טַאהעג ביל םיא

 .,ץירפ רעקינשטעלָאס-סורג םייּב לימ יד עדנערַא ןיא ןטלַאהעג

 =ֹעג םיּתע עבֹוק טָאה ,ךײר טיג ךיוא םגה ,םירָא טינ ןעװעג זיא

 -עגוצ קידנעטש ןוא קעטָאילּביּבַא טּפַאשעגנייא ךיז ,הרוּתל ןעוו

 "ץילמהז םעד ,"ןונבלהח םעד ןּבירשעגסיוא ,ןקיטנַא םירפס טפיוק

 .לטעטש ןיא טנגוי רעד רַאפ דעו-תיּב ַא ןעוועג זיא זיוה ןייז ןוא

 טנעקַאּב ריאמ-קיזייא ךיז טָאה זיוה ןיא רעטעפ םייּב ָאד טָא ןוא

 יד טימ ,"רחשה, ןוא "למה ,"םיּתע ירוּכּבא ,"דמח םרּכ , ןטימ

 ָאמס ץרּפ ןוא ןָאדרָאג ,ל .י ,וּפַאמ ,ל"כימ ,ןהּכח ם"דא ןופ קרעוו

 ןעקנָאלּבמוא ,ןטכַארטרַאפ ןעמונעג ןיוש ךיז טָאה רע ,ןיקסנעל

 .ןּבױהעגנָא ןוא לטעטש םורַא ךעלדלעוו ןוא רעדלעפ יד ןיא ןײלַא
 .ריּפַאּפ ףיוא ןעקנַאדעג ענייז ןבעגרעּביא

 =ןט-סיורג םֹורַא ךיוא ױזַא ,ינָאקַאיניּב םורַא יװ ,רוטַאנ יד
 =דבַאל עקיּברַאפטנוּב טימ ,ענייש ַא רעעז ןעוועג זיא ,קינשטעל

 טָאה .עטרעסעװַאב ןוא עטרעדלעפַאּב ,עטרעדלעװַאּב ,ןטפַאש

 +ערּבעה ףיוא ,ןּבירשעגנָא רעדיל ןוא תוצילמ ןסַאמ ריאמ.קיזייא

 :ײז טָאה ןוא ,ןעגנוזַאּב רוטַאנ יד טָאה רע ואו ,ךילריטַאנ שיא

 זיא םוחנ 'ר בר רעד .םירבח ענײז ןשיװצ טליײטעצ םיבתּכ ענ

 דימתמ רעקינײװ זיא סָאװ ,דימלּת ןייז ףיוא ןרָאװעג זגורב לסיּבַא

 טלָאװעג ןוא םיריש ענייז ןענופעג לָאמַא קילעפוצ טָאה ,ןרָאװעג

 ֹזַא רעירפַא ייז ןיא טָאה רע רעּבָא ,רעייפ ןיא ןפרַאװנײרַא יז

 .תולעּפתה ןופ ןעגנורּפשעגפיוא זיא ןוא טקילּבעגנײרַא די רחאלּכ יװ

 ןײלַא טָאה רע סָאװ ,"תוצילמ עקידאלפהח יד ןופ ,"ןושלא םנופ

 .תילכּת ןייק זַא ,ןסָאלשַאּב רע טָאה ךָאד .טַאהעג ביל רעעז ךיוא

 .טָאה ןוא ןעמוקסיורַא טינ םיריש יד ןופ טעװ ןריאמקיזייא רַאפ
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 םעד ןַא ,רעטָאפ ןוא ןדייז סדימלת םעד ןגייצרעּביא ןבוהעגנָא
 ."ךיז רַאפח ןעגרעל ןײגוצסױרַא טייצ ןיוש זיא "ץגשז

 ףלֹּכ -- "םויסח ַא טגדרַאעגניא עדייז רעד טָאה טלָאמעד
 =ןפיטיירב עצנַאג יד רָאנ טינ ןרָאװעג ןדַאלעגניײא זיא'ס ,ריבגה
 ללכּב ןוא דנײירפ עטוג ךיוא רָאנ ,החּפשמ עטגייווצעגרעדנַאנ
 זיא החמש יד .טנגעג רעצנַאג רעד ןֹופ עטנַאקַאּב ןוא םינכש
 טרעוו סע זַא ,קורדנייא ןַא טכַאמעג טָאה'ס .עגײמעגלַא ןַא ןעוועג
 --ףגותח עכילגיײװעגרעסיוא ןַא סעּפע רָאנ ,םולס ןייק טיג טרעייפעג
 =עג גנַאל ןיוש בגא ןּבָאה ןרעטלע סריאמ-קיזייא .הרוּת רעד טימ
 רעייט סָאד ןטיהרַאפ וצח ,הלוגס ַא רַאּפ הרות-רפס ַא ןּביירש טזָאל
 :ָאקַאיניּב ןיא ןּבעגעגקעװַא סע ןּצָאה ןוא ,"זייּב סָאדלַא ןופ דניק
 וצ הרות:רפס יד ןעועג ףרצמ ןעמ טָאה טא .שרדמ?תיּב רעג
 יד ןוא ,"הבישיח רעד ןיא םויס סריאמיקיזייא ןופ החמש רעד
 ןדייז ןוא ןרעטלע יד ןופ ןוא ללכב םלוע ןצנַאג םנופ תובהלתה
 =עגסיוא טָאה לאומש .עשילרעטסיוא ןַא רָאג ןרָאװעג זיא טרפּב
 | :רעװש:רעדורּב ןייז ֹוצ זַאטסקע ןיא ןפור

 ּוצ ןעועג הכוז טינ ןּבָאה רימ ,ביל:השמ ,טסרעה וד ---
 ןוקית רעזנוא ןעמוקַאּב רימ ןלעװ --- ,לאושיּב הארותיירומ ןרעוו
 עקריאמיקיזייא טָאטשנָא רע טָאה ָאד) !ןריאמ-קיוייא ןיא
 רע (ריאמ-קיוייא ןקידֹובּכּב םעד טכיורבעג לָאמ ןטשרע םוצ
 ,ברַא רָאנ ןוא ברַא ,ברַא ןייז רעכיז ףיוא ,םשה הצרי םא ,טעװ
 ,םייחל !רעוװש ,םייחל !רעדורּב ,םייחל !ריאמ:קיזייא ןיימ ,ָאהָא
 -- -- -- !לארשי לֹּכ ,םייחל !הּכלמ עמַאמ

 טימ טּפַאכעגרעטנוא טָאה טסעג םלוע רעצנַאג רעד ןֹוא
 : ליפעגטימ ןקלטכירפיוא

 ! םייחל !םייחל !ןּבעג טָאג לָאז יאולה ,יאולה ---
 ןיא דיירפ ןוא קילג ןופ םואעגָאּפַא רעד ןעװעג זיא סָאד

 !יקטשינעװעד החּפשמ רעד
 ףיז ןּבָאה לאומש ןוא ביל-השמ זַא ,טגָאזעג רעטעּפש טָאה'מ

 .םויס ןקיזָאד םעד ףיוא לעירעטַאמ טריניאור
 ןענרעל טקישעגקעװַא ןריאמיקיזיא ןעמ טָאה םויס ןכָאנ

 ינָאקַאיניב ןשיװצ עקטעטשַא קָאשילעלַאק ןײק "ךיז רַאפָ;
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 רעד גילוצ -- "םייה רעד ןופ טנעָאנ רעדיווק ,קַאשינעװיזד ןוא !

 | ,רעטומ

 ,"ךיז רַאפײ טגרעלעג ריאמ-קיזיא טָאה קָאשילעלַאק ןיא

 םניא רעּבָא טָאה ,קידנעטשּבלעז ,סע טסײה ,ןעװעג ןיוש זיא

 גנַאל טינ ָאד טכַארּברַאפ ,טכעלש רעייז ךיז טליפעג קעה ןקיזָאד

 עג ףוס+ילּכ-ףוס רע טָאה םינֹונחּת ןוא שינרעטַאמ ךס ַא ךָאנ ןוא

 ןָאגר ָאמ ס ןייק ןרָאפ םיא ןוָאל וצ רעטומ רעד יב טלעוּפ

 ,הרוּת:םוקמ ַא ןעוועג טלָאמעד זיא סָאװ

 .רענָאיצולָאװער - - ןרעטסקע - . שורּפ .,ןוו

 שזַאגַאּב ןלַאסָאלָאק ַא טימ 1895 ןיא ןָאגרָאמס ןייק ןעמוקעג

 טסנרע ריאמ-קיזיא טָאה ,הלּכשה רעשיאערּבעה ןוא דומלּת ןופ

 .ַאזַא ףלוא ידּכ ,םוידוטש ןשידומלּת םעד ןייז וצ ךישממ ןסָאלשַאּב

 לַאעדיא םוצ טּכערטשעג טָאה רע .קעװצַא וצ ןעמוק וצ ןפוא

 והיעשי ןּב בקעי, וצ ןּבירשעג טָאה סָאװ ,ןָאדרָאג ּביל-הדוהי ןופ

 סָאװ ,בר םענרעדָאמ ַא ןעז וצ םיא ןיא טּפָאה רע זַא ,?ה"אזמ

 ןרַאפ שוח ןקידעּבעלַא טָאה ןוא הלּכשה טימ הרוּת טקיניײארַאפ

 --ןגיוצעג םיא טָאה ערעירַאק עשינּבר יד טינ ...ןּבעל ןקידעבעל

 ירַאק ַא סעּפע וצ טַאהעג טינ גנוּבערטש םוׁש ןייק ללכּב טָאה רע

  סעּפע טָאה רע זַא ,קנַאדעג ןטימ ןגָארטעג ךיז טָאה רע ;ערעי

 ייד ןענעק וצ ידּכ ןוא ,?ןצרַאה םגופ בוח ַא; ,קלָאּפ ןרַאפ בוחַא

 טײרגעגוצ טוג ןײז ןעמ זומ ,סעּפע טימ שטָאכ ץלָאפ םעד ןענ

 .לארשי ימכח יד ןופ רעטסומ ןטיול המכח ןיא ןה הרוּת ןיא ןה

 טָאה רע ןוא .הפוקּת רעשינַאּפש-שיּבַארַא רערַאּברעדנואװ רעד ןופ

 .גנוטכיר רעקיזָאד רעד ןיא ןעגרעל ןעמונעג ןערּב ַא טימ ךיז

 גהנמ רעד ןעװעג טינ טייצ רענעי ןיא זיא ןָאגרָאמס ןיא

 ןצ ךיז ןטײרג סָאװ ,"טילעגנוי עליואוש יד רַאפ "געט, ןופ

 -- ,יײז רַאּפ דובּכה תתיחּפ ַא רַאּפ ןטלַאהעג סע טָאה'מ :הכימס

 ךיוא .ךָאװ ַא .ּפָאק 90 --75 ---"רעכָאװח טלָאצעג יז טָאהימ ןוא

= 
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 5בַא ןיא יװ ערעײרפ ַא ןעװעג ײז רַאפ ?עיצוטיטסנָאקא יד זיא
 ךענרעל טנָאקעג טָאה ,טלָאװעג טָאה סע רעװ :תומוקמ ערעד
 :יל ולא םיא יװ הרומל ןייז םיּתע עבוק רָאנ ,גָאט ןצנַאג ַא סיג
 .ץגכָאנ טינ רעגײק טָאה רעדיװ טײצ רעײרפ רעד ןיא ,רעּב
 ,"סעיצנַאטס/ ערעייז ףיוא ןעוט יז סָאװ ,"םישורּפח יד טריפש
 .טלעװ טימ רעטש ןָא ןַאד ןעמעגרַאפ טנעקעג ךיז ןּבָאה יז ןוא

 .סיוא טוג ץנַאג עקַאט רענרעל ךס ַא סע ןּבָאה ,גנודליב רעכיל
 .רעדניא רעגײזַא 10 זיִּב .םכותב ךיוא ריאמ:קיזייַא ןוא ,טצונעג
 "םידומיל , טימ ריטרַאװק ןייז ףיוא ןעמענרַאפ ךיז רע טגעלפ ירפ
 גנערטש ןוא רעליטש ,רעטעדליּבעג ַא) ןיוועל רערעל ַא ײּב
 רעד ןופ ןרענָאיּפ יד ןופ רענײא ,ןַאמרעגנוי רעװיטַאריּפסנָאק
 ןיא ןענרעל רע טגעלפ 10 ןופ .(גנוגעוַאּבײרעטעּברַא רעשידיי
 ןהעש עגנַאל הדמתה רעכילגייװעגרעסיוא ןַא סימ שרדמיתיּב
 טענייק טימ ,ןעעזעג טינ םורַא םענייק ,הקספה םוש ןָא דגַאנַאּכָאג
 ךיז טנעקעג טיג םישורפ בור ןטימ ,טַאהעג טינ קסע םוש ןייק
 יתומצע לּכ, תניחבב ןעװעג רע ויא ןענרעל ןתעשּב ןוא ,ןליּפַא
 ןטרַאצ ןקיטרַאנגײא ןטימ ןיולק יד טכליהרַאֿפ טָאה ,"הנרמאּת
 רעקידנריר-שיגַאמ ןוא רעקידנעגניזשינָאמרַאה ןייז ןופ רבמעט
 ןגעלפ רעּבײװ .רעטומ ןייז ןופ טגשריעג טָאה רע סָאװ ,םיטש
 ןרערט זיּב עטרירעג ןוא ןרעה שרדמיתיב םייב ןלעטשּפָא ךיז
 ןוא "דגיק ַאזַאװ טימ ןשטנעב ךיז םינוגיג עװָאּברָאקס ענייז ןופ
 ןוא עטנעָאנ ןופ ,ןעלדײמ עמורפ .רעטומ ןיז ךיוא ןשטנעב
 :קידעמעש ןגעלפ ,ענעמוקעג טײקיטײנ םוש ַא ןָא ןסַאג עטייוו
 ,קירוצ ןוא ןיה זױלק רעד רַאֿפ ןכײלשײברַאפ ךיג טלטיורעג
 גיוא לקניו ַא טימ שטָאכ ידּכ ,לָאמ ַא רעדיוװ ןוא לָאמ ַא רעּכָא
 יד ידּכ ,ןָאט וצ קילּב ַא טרָאד רעטסנעפ ַא ןיא טקרעמַאּבמוא
 -ףַאפ ,עטע'בַה'רַאפ ןליּבסנַאמ וליפַא .ןרעה וצ םיטש ײצקידלכַאמװ
 ףיוא שטָאכ ךיז ןלעטשּפָא ןֹוא ןטלַאהסיוא טינ ןגעלפ עטיהיעמש
 ,,דניקרעדנואוו סָאד ןרעה עגר א

 ולא רע .ןרָאװעג ןעמעלַא ייּב ריאמ:קיזייַא זיא גנילּביל ַא
 סמענעי ןיא לָאמעלַא זיא ,ןעוועג 'טוג ןוא ךילדניירפ ןעמעלַא וצ
 ,"קוחח א ןעוועג זיא'ס .טנכערעגסלא ןטײװצ םעד ,ןיירַא עגַאל
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 טקיטײנ רע ײס ןעמענ רענרעל רעדעי זומ "רעכָאװ, יד זַא
 טזומעג טָאה רעדעי ,ןילּפיצסיד ןיא ןײרַא זיא סָאד ,טינ ייס ,ךיז

 'עג טינ טָאה ריאמיקיזייַא .עלעמרָאפ ַא ךיוא תובייחתה ַא ןליפ

 =עגּפָא שירָאגעטַאק ּבײהנָא ןופ ןיוש ךיז טָאה ןוא ףיורער טקוק

 לי ןוא "טינ ךיז טקיטײנ, רע לייוו  ,"רעכָאװװ ןעמענ וצ טגָאז

 | .עקיטפרעדַאּבטונ יײּב ןעמענוצ טינ

 ןופ ,שדוח ַא לּבור 10 םײה רעד ןופ ןעמוקַאּב טגעלפ רע

 -,רערעל םעד ןלָאצ וצ לייט ַא ןעמענּפָארַא ךָאנ טגעלפ רע טָאװ

 'עגפיוא טינ טָאה רעטומ יד .יד ילּב דע ןעװעג םיא סָאד זיא

 זיא'ס .ןריאמיקיזייא ריא ןגעוו ןָאט ןוא ןדייר ,ןטכַארט וצ טרעה

 ןעװעג זיא ריאמ קיזייא רעּבָא ,והי לא ,דניק ַא ךָאנ ןעוועג ןיוש

 קינשטעלָאס ןיא ןענרעל ןייז ןופ טײצ רעד ןיא ןה .רקיע רעד

 רעטומ יד טגעלפ ןָאגרָאמס ןיא םעדכָאנ ןה ,קָאשילעלַאק ןוא

 ןוא ןטײקסיז ,זײּפש ךעלקעּפ ןקיש ךילטקגיפ םיא טלעג ץוחַא

 .ןיײק םיא לָאז סעװ ידּכ ,םינימה לּכ ןכַאז ?סענַאדָאמעשט עצנַאג;

 טניואוועג ןוא ,"ןענרעל קיאור ןענעק לָאז רע ןוא ןלעפ טינ ךַאז

 ?װעגרָאז םיא ןּבָאה סָאװ ,םיבורק ייּב ןָאגרָאמס ןיא ךיוא רע טָאה

 ,ןעמעװ ןטלעז יװ ,טוג רעעז ןעװעג םיא זיא .טסַאּפעגּפױא קיד

 :ַאּבטױנ ,עמירָא יד טימ ןלייט ךיז רע טגעלפ טייקסטוג ןופ ןוא

 רע קיש םיא טגעלפ רעטומ יד סָאװ ץלַא םירבח עקיטּפרעד

 רעמ סָאװ ךיז ןיא ןעמענוצנײרַא -- גרָאז ןייא זיולב טַאװעג טָאה

 ,ןסיו ףעמ סָאװ ,הרוּת

 תותכיטמ עססרעװש יד רַאפ ןעמונעג ךיז טָאה רע

 *"יװצ ַא ןיא .םישרפמ עטספיס ןוא עטסּכרַאה יד רַאפ ןוא

 סָאװ ,"ריזנש ןוא "םיחדנז ןעגנַאגעגכרוד רע זיא םישדח יירד

 סרָאװ ַא .ןיז ןשיטע ןיא םשור ןקרַאטש ַא םיא ףיוא טכַאמעג ןּבָאה

 רַאפ גנורעטסײגַאּב ַא ןוא ןרָאװעג קילייה ןוא רעייט םיא יב זיא

 עלַא ףיט ןעגנורדעגכרוד טָאה תועינצ ןוא טייקנייר רעשילַארָאמ

 שיטַאמעטסיס ןעמונעג רע טָאה טציא .המשנ ןייז ןופ ןערביפ

 הוּכ ןייז ןוא ,ם"במר םעד ןוא ספלַא םעד ,םירדס יד ןייגכרוד

 רָאנ טגעלפ רע זַא ,ױזַא ןענַאטשעגיײּב םוטעמוא םיא זיא ןורכזח



 אא|וו

 -רעביא טינ ,ןעקנעדעג םיא ןוא ןינע א ןעגרעלכרוד לָאמ ןייא
 | ,קידגרוח

 טנרעלעג שרדמ-תיּב ןיא ןּבָאה ןעמַאוצ ןריאמ קיזייא טימ
 טקריװעג הדמתה רעיײז טימ ןּבָאה סָאװ ,םירבח עטֹוג עכילטע
 רע ןעמעװ טלמ ,ענייז דגיירפ עיירטעג---,ןרעדנַא ןפיוא רענייא
 ןעװעג יא רענייא .לָאמעלַאףױא ןדנוּברַאפ ןּבילּבעג זיא
 :וצ טנרעלעג טָאה רע ןעמעװ טימ ,שטיװָאניּבַאר לארשי
 טימ ןוא ןחסּפ 'ר ןיּבר ןטּבילַאּב ןייז יב םייהרעדניא ךָאנ ןעמַאז
 ,ריטרַאװק ןייא ףיוא ןעמַאזוצ טניואוועג טציא ָאד טָאה רע ןעמעוו
 ;גוָאר ןוז סבר רעלָאגיודנע װ םעד ןעוועג זיא רעטייווצ ַא
 :סױרַא םייּב ןטלַאהעג ןיוש טָאה סָאװ ,ייז ןופ רערעטלע ןַא ,ןָאס
 עשיסור יד טוג טנעקעג ןוא ליּכשמ ַא ןעוװעג ,הכימס ןעמענ
 פיל הדוהי רעטכיד ןשיאערּבעה םעד---רעטירד ַא .רוטַארעטיל
 =ניא רעטעּפש ,יליע ַא ,קסװַאקש טיּב ,רעגָאװש ַא סוופג
 .זָאד רעד ןיא טָא זיא .רענָאיצולָאװער ןוא גָאלָאנכעט:רענעשו
 :סלב ,ךילעמַאּפ ךיז טָאה רענרעל:ליואוו ןוא םידימתמ עּפורג רעק
 סעּפע ןעעשעג זיא דלַאּב .סײנ סעפט ןּבעװ ןעמונעג זייווכעל
 טָאה סָאװ ,ןָאסגזָאר ברה ןּב רעד ."הדירמ ,?זיולק ַא ףיוא טכילגע
 ןעמוקַאב טגעקעג טינ טָאה ,תופירח ןוא תואיקב ןייז טינ טמשעג
 :ץגפוא טָאה סָאד .רעהרַאפ ןלעיצעפס 8 ךָאנ ןדייס הכימס ןייק
 ןופ רעכיג ,ןריאמ קיזייא סרעדנוזַאּב ,עפורג עצנַאג יד טכַארּפ
 .הבישי ןטושּפ ןכילנייוועג ץנַאג ןופ לַאפ ַא ןעװעג סָאד זיא ץלַא
 ןירעד ןּבָאה םידרומ עלעיצנעטָאּפ עגנוי יד רעּבָא ,םזלטַארקָארויב
 :גזָאר ןופ רעבעג:הכימס םעד דצמ המקנ ןופ טקַא ןַא ןעעועגנייא
 :ע7 וצ ףיורעד ןסָאלשַאּב טָאהמ ןוא ,הלכשה ןייז רַאפ ןענָאס
 ,עשיסדנוק ַא ,עקיטרַאנגײא ןַא ןעוועג זיא גנוריגַאער לד ,ןריגַא
 ןיא טָאה לדיפ-טּפיוה יד ןוא ,רעגייטש ןשירָאטַאקיֿפיטסימ ַא ףיוא
 .בייא עלַא יװ רעמ ךיז טָאה סָאװ ,ריאמ קיזייא --- טליּפשעג ריא
 ןטימ טכָאקעג טָאה ןָאגרָאמס ץנַאג ,ןטקידײלַאּב ןרַאפ טלעטשעג
 טָאהימ ןוא ,רעּבעג-הכימס םעד ןרָאװעג ןָאטעגּפָא זיא סָאװ ,לציּפש
 ןפורעגסיוא גנורעדנואװַאּפ ןוא לכײמש ַא טימ ,טייקגדלרפוצ טימ
 :סױנוק ןעמייהעג טגופ סעריזַא ןפיוא



 אאוצ

 !קיזמ ַא יַא !םידאמ ַא יַא ---

 וצ ןעמונעג רעמ ריאמ קיזייא ךיז טָאה ןָא טלַאמעד ןופ

 ןרָאװעג טנַאקַאּב ןַאד רע זיא ןיוועל רערעל ןייז ךרוד .הלּכשה
 טַאהעג טָאה סָאװ ,גנודליּבטסּבלעז רַאפ לזיירק ןעמייהעג ַא טימ
 :ַאטשעג ויא שארּב ואוו ,קעטָאילּביּב עקידהשקשינג ַא טנדרָאעגנײַא
 ,ךיז טכַאד ,ןירעשוקַא ןַא ,"סקינשאװק םעד ערַאס, ענייא ןענ
 רעד ןּבעגעגרעּביא ןעוװעג זיא ערַאס עקיזָאד יד ,עיסעּפָארּפ טול
 .צלַא ףױא ריא ,רַאֿפ טײרג ןעװעג זיא ,שפנו בלב קעטָאילּביּב
 .רעמ סָאװ ןגירק וצ רָאנ ןעװעג זיא גרָאז עקיצנייא ריא .תונברק
 ןוא רוטַארעטיל ןופ ןטיּבעג עלַא ףיוא רעכיּב ערעסעּב סָאװ ןוא
 ,שיאערּבעה :ךַארּפש רעכלעוו ףיוא דיישרעטנוא ןייק ,טּפַאשנסיוװ

 =עב יד ןגירק טנעקעג ןעמ טָאה ריא ייּב .שיליוּפ ,שיסור ,שידיי
 עטלַא ךיוא יזַא עטסײנ יד יװ ,ןטפירשטייצ ןוא רעכיּב עטס
 עקיטכיוו עקיטרַאנדיײשרַאפ ןסַאמ ,ןרַאלּפמעזקע עקידתואיצמה-רקל

 ןוא עשידיי ,עשיאערּבעה ןופ ןטינשעגסיוא ןעלקיטרַא ןוא קרעו
 =ףֹוּב ןיא טּפעלקעגפיונוצ קידװעגרָאז ןוא ןטפירשטייצ עשיסור
 ףוטַארעטיל רעקידנויצ-תכח ןופ שַאמשימ ַא ןעוועג זיא ָאד .םרָאפ
 ,"ףסָאיחאװ ןופ ןּבַאגסיוא יד ללכּב יװ ,"הדנוריד לאינדח ,לשמל)
 ?לַאנָאיצַאנ ,(המודכו "רעקעוו רעדח גנולמַאז יד ,קרעװ סמעה דחא

 ןיקסנעלָאמ ס ץרפ ןופ "רחשהא ןטקעלּפמָאק) רעלַאקידַאר
 סרָאטקע ּפס ,"קעטָאילּביּב.סקלָאפ עשידוי סמ כילע םולש
 ,"עסקַאט יד, ,"עלעשנעמ ןײלקח סעלערדנעמ ,"דניירפזיוה,

 -קע עכילטע ןיא "עשטַאילק .ידח סרעדנוזַאּב ןוא "וויזירּפ רעד
 יד) רעשיטסילַאיצָאס-ּבלַאה ןוא רעשיטסילַאיצָאס ןוא (ןרָאלּפמעז
 "םימכח תפסאל ןוא ןַאמרעּביל ןרהא ןופ "תמאהק ןטפירשטייצ
 ,"םעל לוקש ןוא "לוקהח ןופ רָאטקַאדער םעד ,ןָאסניקדָאר ןופ
 "ןעּבעל ןוא רוטַארעטילא ,"קעטָאילביּב עשידויפ סעצרּפ .ל י
 ןוא ןעגנַאגעגסױרַא טלָאמעד ןענייז סָאװ ,"ךעלטעלּב , ענייז ןוא
 ,(טײרּפשרַאפ קרַאטש ןרָאװעג

 ןוא עלַאגעלמוא ןַא ןעװעג זיא קעטָאילּביּב יד שטָאכ ןוא
 טַאהעג יז טָאה ,ןרָאװעג טיהעגּפָא וויטַאריּפסנָאק גנערטש ןיא



 אאש

 ץנַאג ייווצ ןופ ללכּב ןענַאטשַאּב ןענייז סָאװ ,רעזעל ןזיירק עסיזרג
 ,רעטעּברַא ןוא טייל:שרדמ:תיּב ןופ ---סעירָאגעטַאק ענעדיישרַאפ

 רעלעירטסודניא רעסיורג ַא ןעוועג טלָאמעד זיא ןָאגרָאמס
 ,ןעײרעּברַאג עסיורג ךס ַא טימ"יטנכייצעגסיוא ךיז טָאה ,רעטנעצ
 :רַא עשידיי=טיג ןוא עשידיי ןסַאמ טרירטנעצנָאק ךיז ןּבָאה'ס אוו
 זיא רעטעּברַא יד ןשיװצ .ןלױּפּו עטיל תוניּפ עברא ןופ רעטעב
 ךוא עדנַאגַאּפָארּפ עשיטטילַאיצָאס עוויסנעטניא ַא ןעגנַאגעגנָא ןיוש
 סָאװ ,"ךעלרעמעקח עטריזינַאגרָא טלייטעגסיוא ןיוש ךיז ןּבָאה'ס
 םעד ןוא "ץנעגילעטניאק 'רעד ןשיװצ קירּב םעד טעדליּבעג ןּבָאה
 רעשידי רעד ףלוא טלָאמעד זיא סָאװ ,טרָאװ ַא---,?טָאירַאטעלַארּפח
 ,"ךעלרעמעקח יד ןיא ,ָאד ןוא .ןרָאװעג טרעהרעד טשרעוצ סַאג
 עשידי טינ ןוא עשידיײ יד ךיא טנגעגַאּב טשרעוצ ךיז ןּגָאה
 =גָאמרעד ןיוש רעד ךיוא טנגעגַאּב ךיז טָאה ָאד ,?ןטבעגילעטניאז
 :צינעט קַאילֲאּפ ןטריציפיסור ּבלַאה ןטימ ןיוועל רערעל רעט
 ףעמיטנגײאיזוה ַא ,יקסנישוָאּפעטס ךיוא ךיז ןפורעג) יק
 ףרעקיזָאד רעד .שטנעמ רעטעדליּבעג טסכעהַא ןוא ןָאגרָאמס יב
 -עגּפָא זיא רָאנ ,קינזיצקַא ןַא ןעוועג יא יקסנישזָאּפעטסײיקצינעס
 ,"טייקרשּכמוא רעשיטילָאּפ/ רַאפ לעטש ןייז ןופ ןרָאװעג טגָאו
 .כירמיוא טָאה סָאװ ,שטנעמ רעקידריװקרעמ ַא ןעװעג זיא סָאד
 רעקלעפ ןשיװצ תוברקתה רףעכילרעדירבַא ֹוצ טּבערטשעג קיט
 רעד ןיא טינ ןוא ,טרפּכ ןדיי ןוא ןקאילָאּפ ןשיװצ ןוא ללכּב
 רעײרפ ןופ געװ ןפיוא אקוװד רָאנ ,עיצַאלימיסַא ןופ גנוטכיר
 סָאװ ,טרָאװַא-,עימָאנָאטווַא רעלערוטלוקלַאנָאיצַאנ
 טינ ץעגרע ןיא טעמּכ ךָאנ ,ןרָאי רעק-90 יד ןיא ,ןַאד יא
 ?סײגַאב ,רענַאיצולַאװער ַא ןעוװעג זיא רע ..ןרָאװעג טרעהעג
 ,סנלוּפ ןשטנעמ ןטסנעש םעד ,ןשטלוועקצימ רַאפ טרעט
 ,ןשטנעמ עשיסור עטסנעש יד ןופ םענייא ,ןיקסוו ַא לי ַא כי מ--ןוא
 .וצ רע טָאה קיטנַאמָאר סעשטיוועקצימ .ןעוועג זיא סע ןעוו ןענייז סָאװ
 ןוא טייהנייא ןייא ןלא םזילַאעדיא סיקסווָאליַאכימ טימ ןסָאגעגפיױג
 טנעקעג טָאה רע .ערעפסָאמטַא עקיטכיל ַא ךיז םורַא ןפַאשעג טָאה
 .גגייא ענייז ןופ עדנַאגַאּפָארּפ רעד ןּבעגעגּפָא ךוז טָאה ןוא שידיי
 סרעדנוזַאּב ,טנגוי רעשידיי רעד ןשיװצ ןעעדיא:סטייהיירפ עקיטרַא



 אאצו

 לג טקיצטנַא היא ןופ זיא רע סָאװ ,טנגויישרדמ:תיּב רעד

 .ןעוו
 ןרָאװעג טנַאקַאּב ריאמ קיזייא זיא ןיוועל רערעל ןייז ךרוד

 ::געק ךיז ןּבָאה ייז ןוא קַאילָאּפ אָעקידריװקרעמ ןקיזָאד םעד טימ

 ,רעטײװ .ַא ןיוש ,רלאמ קיזייא טָאה רעטעּפש) ןעמוקַאּב ּביל קיטייז

 דנײרפ םעיינ ןקיזָאד םעד ןופ דליב ןכילרעה םעד ןּבירשעגנָא

 ןרָאלרַאפ ןּבעלידנו-ענ ןייז תעּב זיא די-בתכ רעד רעּבָא ,םענייז

 עטסעּב יד ןופ קעטָאילּביּב עכייר ַא טַאהעג טָאה יקצינעס .(ןעגנַאגעג

 טָאה ןוא רוטַארעטיל רעשיסור ןוא רעשיליופ רעד ןופ קרעוװ

 יעטנַאקַאּב ענייז ןופ ןרעדעי רעכיּב ענייז ןעילעג ןגינעגרַאפ טימ

 רע טָאה רעּבָא ןרלאמ קױײא ןטעּבעג םיא יב רָאנ טָאה סָאװ

 .קעטָאילּביּב ןייז רעּביא "תיּבה:לעב/ ןצנַאג ןרַאפ טכַאמעג

 ןּבעל ןיא גנוניישרע עקידריווקרעפ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא טציא

 ןעגנַאגעג זיא גנולקיװטנַא ןוא גנואיצרע ןייז ,ןריאמ קיזייא ןופ

 : טייצ רעּבלעזרעד ןוא ןייא ןיא ןטיז עקיטרַאנדײשרַאפ ריפ ןופ

 טײקיאעפ יד טנשריעג רע טָאה ןבייל:השמ ןעדייז ןייז ןופ

 עּביל יד ןוא עיצַאזינַאגרָא ןוא גנונעדרָא ץלַא ןיא ןגָארטוצנײרַא

 טולּב ןיא ןגעלעג םיא זיא סָאד .עינָאמרַאה ןוא טייקכילטקניּפ וצ

 רע טָאה ,7לּכל תעח ַא טלעטשעגנייַא לָאמנײא ןײלַא ךיז רע טָאה

 רע טגעלפ ירפרעדניא רעגײז ַא ןעצ זיִּב .טיהעגּפַא גנערטש סע

 ײרד יב ןעצ ןופ ;םידומיל עכילטלעװ ןוא ןכַארּפש ןענרעל

 ןענרעל תוקספה ןָא ץלַא ךָאנ רע טגעלפ גָאטײּב ריִפ ןיּב רעדָא

 טגעלפ גָאטימ ןסעּפָא ןכָאנ ;םישרפמ ןוא דומלת שרדמ:תלג ןיא

 רע טגעלפ ןענעײל ןכָאנ :העש עכילטע ןענעײל ןעמענ ךיז רע

 "יײרקײסגנודליּבטס2לעזח ןופ םירבה יד טימ ךיז ןעז ןײגקעװַא

 ןסטכַאנוצ-תּבש יד ןוא ,ןיקצינעס ?רערעל םעיינא ןייז טימ ןוא

 "רזוחג ַא ואו ,"לּביטש רעשטיװַאבילװ םעד -- ןבעגעגּפָא רע טָאה

 סיג זיא םיא יװ םעדכַאנ ןֹוא ,םלּוע ןרַאפ "תודיסח ןגָאז/ טגעלפ

 עשידגנתמיּבלַאה ןוא טיײקיאור עסיורג וצ יד ןרָאװעג ןלעפעג

 יקח ןיא רעּבירַא רע זיא ,"רעשטיװַאּבילא יד ןופ טײקכילטלַאק

 ואװ ,תוקיבד רעמ טשרעהעג טָאהס ואװ ,"לּביטש רעװָאנעד

 ,?ןערּב ַא טימז ,"רעייפ טימז "לדוקיר{ ַא ןייג .ןוא ןעגניז טגעלפ'מ



 אאצשוו

 ןײלַא םגה ,ןּבָאה האנה ףיט ןוא ליטש טגעלפ רע סָאװ ןופ
 לײװ .,ןעגניזטימ טינ ןוא ןירעד ןקילײטַאּב טינ ךיז רע טגעלפ
 וליִפֲא ןעגניז טרעהעגפיוא ללכּב טײצ רעד ןיא ןיוש טָאה רע
 עקיטכיװ עלַא טנעײלעגכרוד טָאה רע -- .ןענרעליארמג ןתעּב
 .עטיל רעשיאערבעה רעיינ ןוא רעכילרעטלַאלטימ רעד ןופ קרעוװ
 דיי רעד ןיא טלָאמעד ןעוועג זיא סָאװ ,עטסקיטכיוװ סָאד ,רוטַאר

 יַאֹּב טוג ןיקצינעס ןופ ףליה רעד טימ זיא ןוא ,רוטַארעטיל רעש
 רעד ןופ ןעעפירָאק יד ןופ ןעגנופַאש יד טימ ןרָאװעג טנַאק

 רעד ןיא טריפעגנײרַא םיא טָאה יקצינעס .רוטַארעטיל רעשיסור
 ןַאשו טקעלּפטנַא םיא רַאפ טָאה ;טלעװ=ןעעדיא רעשיאעּפָאריײא
 ןופ טייקכילנעזרעּפ עטסלדע יד ,ןטנַאק ןוא ָאסור קַאשז
 :טייהשטנעמ רעד ןופ דנואװ יד םיא ןײװעג ;ןעוֶא טרעּבָאר
 עג םנוכ טלַאטשעג עשיגַארט יד םיא רַאֿפ טלקיװעגרעדנַאגופ
 ןייזװ סָאװ ,דנַאל םענעגײא ןייז ןיא קלָאּפ ןשיליוּפ ןטקינייּפ
 ןשידיי ןופ לױוג ןפיוא ךילנע םיטרּפ עקיטכיו ןיא ןיא לרוג
 :עקצימ יו ,םיאטח סטלעוװ רעד ןופ ןברק ןקיבײא םעד ,"קלָאפ
 ןבָאה םשור ןקיטלַאװעג ַא .טקרעמַאּב לָאמַא ןלוש סע טָאה שטיװ
 ,ועייליר ,וָאקיװַאנ ןוא װעשטשידַאר טכַאמעג ןריאמ:קיזייַא ףיוא
 .ַאּב ןוא וװערָאסיּפ ,ווָאּברילָארּבָאד ,יקסוועשינרעשט ןוא יקסנילעּב
 .רָאוו-תמ א ןייז טימ יקסוװָאליַאכימ רענַאיטנַאק רעד סרעדנוז
 ןיא זיא רלאמ קיזײַא .טייקיטכערעג-תמא ןוא טייה
 ימַאטעמ ןוא טסיװיטיזָאּפ ןעװעג טייצ רעקיבלעזרעד ןוא ןייא
 :אנרעטניא ןוא טסילַאנָאיצַאג ,רעקיטנַאמָאר ןוא טסילַאער ,רעקיז
 .ײז ןוא ,ןגָארטעג טלעװ עצנַאג ַא ךיז ןלא טָאה רע .טסילַאנָאיצ
 עבגַאג ַא טָאה רע -- ,ןטילעג טלעװ רעצנַאג ַא רַאפ טָאה ץרַאה
 ,ט"מ ןיא ךיז טקנערט סָאװ ,טלעװ א ,טלָאװעג ןעװעטַאר טלעוו
 ..טכערמוא ןוא רקש ,האמומ ירעש 'ג עצנַאג לד ןיא רשפא
 תומולח ןופ טלעוו ַא ןיא טפיטרַאפ ןעגנַאגעגמורַא זיא ריאמ;קיזייֵא
 ןוא ,רעגייטש ריא ףיוא לָאמַא רעטומ ןייז יװ טקנוּפ ,רָאװ ןפיוא
 ןוא טגײװעג םיא ןיא טָאה סעּפע .ןגיוושעג יז ַװ טקנוּפ טָאה
 סײג טבעװעג ךיז טָאה סעּפע --- ,טעלגעג ןוא טתולוקעג ,טכַאלעג
 :טַאהעג ךיז ףיוא רע טָאה תועּפשה ריפ -- -- -- חמשג ןייז ןיא



 אאצעןו|

 רעד ןופ ,לּביטש ןשידיסח םנופ ןוא שרדמ:תיּב ןשידגנתמ ןופ
 ןוא רוטַארעטיל רעשידיי-שיאערבעה רעלַאקידַאר-לַאנָאיצַאנ רעיינ
 .רערענָאיצולָאװער:שיטסילַאעדיא רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעד ןופ
 ,ןּבעװ יא ןסייר יא ןּבױהעגנָא סעּפע ךיז טָאה המשנ ןייז ןיא ןוא
 ןצרַאה ןיא רע טָאה גָאטיײװ ןפרַאש ַא ןוא ..,ןסייר יא ןּבעװ יא
 --- -- -- םֹולּב זיּב ןּפיל יד ןסיּברַאפ טָאה ןוא ,טריּפשרעד דלַאּב

 ירקפה, יד ,ענייז "תונויער עזייּב, יד ןקיטשרַאפ וצ ידּכ ןוא
 ןיא טפיטרַאפ רעמ ךָאנ ר אמ קיזיא ךיז טָאה ,תובשחמ "עקיד
 =אועדיק סָאד טכװַאּב רעטּפָא ךָאנ,ןוא שידמ:תיּב ןיא ןענרעל
 ןָאטעגנײרַא ךיז רעירפ יװ הדמתה רעמ טימ ךָאנ ,לּביטש לעװ
 רע סָאװ ,טשע 3 ןופ ןוא ןואג רענליװ םנופ הרות רעד ןיא

 יר ָא וו-ת מ א ןייז רַאפ ןטשרע םעד ---טַאהעג ּביל ךיילג יז טָאה
 רעּבָא טייקיטכערעג"תמא ןײז רַאפ ןטײװצ םעד ןוא טייה
 הקושת רעמ טימ ךָאנ ךױא רע טָאה טײצ רעקיּבלעז רעד ןיא
 סָאװ ,יקסווָאליֵאכימ ןופ ןעגנופַאש עקיטכיל יד טנעיײלעג
 .יייחּכ ונּבר ןופ "תובבלה תובוחל םעד טנָאמרעד םיא ןּבָאה
 ןּבָאה ,סור רענרעדָאמ רעד ןוא דיי רעטלַארוא טעמּכ רעד ,עדייב
 תמ א םעד ףיונוצ טצלעמש סָאװ ,טייקכילנעזרעּפ עצנַאג ַא טכוזעג
 ַא יא ,תמא ןייא ןיא ןצרַאה ןופ תמא ןטימ חֹומ ןופ
 ןיא ןעוועג גנערטש יז ןענייז ,עדייּב ; םזינָאמ ןשינַאמרַאה:לעעדיא
 יפױרַא תובוח עגנערטש ןּבָאה ,ןשטנעמ םוצ ןעגנורעדָאפ ערעייז
 ,דיתע ןרַאפ ןוא הוה ןרַאפ ,רבע ןרַאפ תובוח ,םיא ףיוא טגיילעג

 ץעגרע םיא ןפורעג ןוא וויטַארעּפמיא ןשירָאגעטַאק ַא םיא ןדלָאמעג

 . +רַעד ,רעגייטש ןייז ףיוא רערעדעי ,ייז ןּבָאה עדייּב ;"הבושת; וצ
 ףַאד זױלּב ןעמוק ןעק ללּכ ןֹופ ןוא דיחי ןופ הלואג יד זַא ,ןזיוו
 ןופ ןוא טיײקנײר רעשילַארָאמ רעטולָאסּבַא ןופ ּפיצנירּפ רעד ןעוו
 ןייזטסואווַאּב םעד ןעגנירדכרוד ףיט טעװ טייקיטכערעג רעטולָאסּבַא
 טינ לָאמנײק הלואג יד טעװ -- טינ ּבױא זַא ןוא ,ישטנעמ םנופ
 -- -- -- !ןעמוק

 -קצינעס ןופ ףליה רעד טימ ןוא העּפשה רעד רעטנוא
 ןוא שיליוּפ ןענרעל ןעמונעג ךיז ריאמ קיזייא טָאה יקסנישזַאּפעטס

 =ופ רעד טימ ןרָאװעג טנַאקַאּב זיא ,הלועּפ עסיורג ַא ןירעד ןָאטעג
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 טּבילעגנייַא ןּבילּברַאפ זיא ןוא רוטַארעטיל ןוא עטכישעג רעשיל
 .ןּבעל ןייז ןופ טנעמָאמ ןטצעל ןזיּב רוטלוק ריא ןוא ןליוּפ ןיא

 ליפיוזַא טָאה רע ןעװ ,טייצ רעצנַאג רעד ןופ ךשמ ןיא ןוא
 ,ןּבײרשַאּב ,ןּביירש .,ןּבירשעג ךיוא רע טָאה ,טנעיילעג ןוא טנרעלעג
 .ַאכ יד ןופ רעגייא ןעװעג זיא---ןריזיטעָאּפ ,ןרעדליש ,ןּבײרשמורַא
 ביל טָאה ביל.השמ עדייז רעד .החּפשמ רעד ןיא ןכירטש-רעטקַאר
 ןעמוקעג םיא זיא סָאװ ,לַאפגײא םענייש ַא ןּביירשרַאפ וצ טַאהעג
 ?"ואיב ,ַא ןכַאמ ,רפס ַא קידנענעייל רעדָא קידגענרעל ּפָאק ןיא
 רמאמ ַא ףױא רעדָא ךינּת ןופ קוספ ַא ףיוא "הרעהַא רעדָא
 :גָאט ַא טריפעג טָאה יקסנַאליװד השמ ףעטעפ.רעטלע רעד .דומלּתה
 ןעניפעג טגעלפ רע סָאװ ,ץלַא ןּביירשרַאפ ךילטקניּפ טגעלפ ,ךוּב
 טיג ךילנייוועג ןוא ,ךעלרעּפילק עלַא טימ ,קיטײג ןוא קיטכיװ רַאפ
 ץנַאג ךיז ריּפַאּפ ףיוא רע טגעלפ ,ןדײר ןופ רעּבָאהּביל ןייק
 ןוא רעגולק ַא ,ריאמ קחצי רעטעפ רעד ,ןהריקחרַאפ ךילטיירּב
 ףיז, םיקסע גָאט יד ןקידנע ןכָאג טגעלפ ,רעגייווש רעגנערטש ַא
 ,ארמג טַאלּב ַא רַאפ ךיז ןעמענ ,?טײקידעכָאװ רעד ןופ ןָאטסױא
 ץולאש, ןיא ךיז ןֿפיטרַאפ ,ךוּב ַא רַאפ ,,גנוטײצ טַאלּב ַא רַאפ
 - ןוא ,ןקירדסיוא ךיז טגעלפ רע יו טלוע לש ומורּב תודמועה
 רעד .תוצילמ ענייש ןיא ריּפַאּפ ףוא תונויער עגייז ןּבעגרעּביא
 רָאנ ,ןּבײרשרַאפ וצ ץלַא טַאהעג ביל ךיוא טָאה ,לאומש ,רעטָאּפ
 עגייז ןופ טַאהעג טינ טייצ ןייק לָאמנײק טָאה רע--,"ץרוק-ץרוקפ
 ףיוא טגעקעג טָאה ,"ך"נת רָאלק} ןעוועג זיא ,זיוה סרעטָאמ ללא ןיא םידמלמ-עיצידנָאק יד יג טנרעלעג טָאה יז סָאװ ,שיאערבעה קידנצנעלג טנעקעג טָאה ,הּכלמ ,רעטומ יד ."םיקסע עקידגענערבפ
 קיּבייא ריא ןסָאגעגסױא ןוא טנעיילעג ךס א ,שיסור ןוא שיליוּפ
 - . .ןּבײרש ןיש ןוא טרַאצ רעעז ןיא ,ןביירש ןיא--ץרַאה רעטלב
 קיזייא ךיוא טנשריעג טָאה ךירטש=החּפשמ ןקיזָאד םצד טָא ןיא
 רועיש ַא ןָא ווירּב :ןּבירשעג טייחנגעלעג רעדעי ייּב טָאה ןוא ריאמ
 -- ןוא םינימה לֹּכ רעדיל ;דניירפ עטוג ןוא םירבח ,םיבורק וצ
 ,"םיבתּכח דנַאּב םעד ןיא טקורדעגּפָא זיא סָאװ ,לדיל שיסור קיצנייאנייא ןּבילּברַאפ זיא טייצ רעד ןופ .שיסור ןוא שידיי ,שיאערּכעה ןיא ךעלדליב עשינעצס



 אאה

 ,פָאק ןיא עעדיא עיינ ַא ןעמוקעג ןריאמ קיזייא זיא דלַאּב

 שידײ ןוא שיאערּבעה ףיוא ןּבעגוצסױרַא ןּבױהעגנָא טָאה רע ןוא

 ןיא ,"םישורּפ רענָאגרָאמס יד ןופ ןַאגרָאז ,לַאנרושז םענעּבירשעג ַא

 ןיא "תמאה, סנַאמרעּביל ןרהַא ןופ טסײג ןיא ןײמעגלַא

 יריװ עסיורג ַא םיא ףיוא טַאהעג ןּבָאה סָאװ ,"ךעלטעלּב, סעצרפ

 עקיאעפ ץנַאג עקיגײא םירבח ענייז ןשיװצ ןענופעג טָאה רע .גנוק

 סָאה "ןרעמונװ יד ןופ לײט ןטסערג םעד רעּבָא ,רעטעּברַאטימ

 טבזעג ,טײצ טסָאקעג טיא טָאה סע סָאװ ,טליפעגסיוא ןײלַא רע

 סעריטַאס ,רעדיל עסַאמ ַא ןּבירשעגנָא ָאד טָאה רע ,טלעג ןוא

 ,ןװיטָאמ עלַאיצָאס ןוא עזעיגילער ,עלַאנָאיצַאנ ףיוא סענעצס ןוא

 ערעדגַא .םישורּפ יד ףיא םשור ןקרַאטש ַא טכַאמעג ןּבָאה סָאװ

 טָאה'מ ,ןורּכזל ךיז רַאּפ ןביירשרעּביא ענייז ןכַאז ךס ַא ןגעלפ

 ,"לארשיּב ררושמו רפוסח ַא טסקַאװ רע זַא ,ןנָאז םיא ףיוא ןּבױהעגנָא

 "קַאדער יד ןיא, קרעװ ענייז ןקיש וצ ןטַארעג םיא טָאהימ ןוא

 וצ םיףיש עכילטע טקישעגקעװַא ןוא טגלָאפעג טָאה רע ."סעיצ

 ירגיירפ ַא רעעז טימ טרעפטנעעג םיא טָאה רענעי ןוא ,ןצרּפ ,ל .י

 סָאה ץרּפ .'ַאזַא וצ ןעװעג הכוז ןּבָאה עלַא טינז סָאװ  ,ווירּב ןכיל

 קיזײא ןוא ,טפנוקוצ עשירָארעטיל עטוג ַא *טגָאזעגסױארָאפ} םיא

 ריאמ קיזייא טָאה טציא .תֹוחֹוּכ עיינ טריּפשרעד ךיז ןיא טָאה ריאמ

 ,ןגעװ גונעּת ןופ ,ךיז ױזַא טַאלג טינ ןּביירש ןּביוהעגנָא ןיוש

 טָאה רע זַא ,ןּביירש וצ בוח ַא טגיל םיא ףיוא זַא ,קידנטלַאה רָאנ

 ױלעטשרָאפ ךיוא רָאנ ,ןּביירש זיולּב טינ ןוא .ןגָאז וצ סייג סָאװ

 ַארד, רעשידײ רעד ןיא סטכער םוש ןייק ןענופעג טינ טָאה רע

 .ןעגנורלנעצסניא רַאפ ןעמונעג ךיז רע טָאה ,רוטַארעטיל "רעשיטַאמ

 סרינעצסניא ,"ןעמורק םעד עקשיפ, קיסַאּפ רַאפ ןּבילקעגסיוא טָאה

 *כרוד שטיווָאניּבַאר לאהשי דניירפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ,סע

 יֵצניּבצ רעד ףיא טלעטשעג ו"נרּת םירוּפ ןוא ןלָאר יד טעּברַאעג

 ןעװעג זיא םשור רעד .ןליּפש.םירוּפ עלענָאיצידַארט יד טָאטשנָא

 תולעּפתה ןיא ןעװעג ןענייז ערעגניי יד .רעכילגייװעגרעסױא ןַא

 ,'תופיצח/ רעד ןופ המרח דע טכַארּבעגפױא .-- ערעטלע יד ןוא

 -- "!?םיוג יד ןכַאמכָאנ ןלָאז םישורּפ; ..."םשה לולח! םנופ

 --- -- --ןוא



 א א!

 .העידי עקירעיורט ַא ןעמוקַאּב ןנָאה לאומש ןוא יליהשמ
 "הער תוגרתלא סױרַא זיא ריאמ קיזייא רעייז זַא ,ןָאגרָאמס ןופ
 ..באב העשּתַא ןרָאװעג ןיא ןָאקַאיניּב ןיא עילימַאּפ רעד ײּפ
 ךילנייוועג .ןעגנוקידלושַאּב עקיטייזנגעק ןּבױהעגנָא ךיז ןגָאה'ס
 ' .כָאנ ףיא טימ ,"הלּכשה ריא טימח עמַאמ יד ןעװעג קידלוש זיא
 ןעועג זיא רעצ ריא ,.."הרומו ררוס ןּבז םנופ ןזירּפַאק עלַא ןבעג
 סָאװ ,ןעז ןָאגרָאמס ןייק ןרָאפעגקעװַא זיא יז ןֹוא סיורג רעעו
 טינ ךַאז "עכילקערשח םוש ןייק רעּבָא טָאה יז ."ךיז טוט ןטרָאד
 טנרעלעג ןוא שרדמ-תיּב ןיא ןסעזעג ןיא ריאמיקיזיא :ןענופעג
 ירעד ץלַא ךָאנ זיא ןוא לָאמעלַא יו הדמתה רעקיבלעז רעד טימ
 טרעקעגמוא ךיז טָאה  .ןעװעג יװ לגניי רעמורפ רעקיּבלעו
 ןלאומש ןוא ןּביליהשמ ייּב רעּבָא .טקיאורַאּב ןעמעלַא ןוא םײהַא
 ןוא ,ןָאגרָאמס ןופ ןעמענוצ ןריאמ:קיזייא וומימ זַא ,ןבללּבעג זיא
 ןייק .- טקישעגקעװַא םורַא טייצ רעסלוועג ַא ןיא םלא טָאה'מ
 .הרות-םוקמ רעטיורג ַא טלָאמעד ןעוועג זיא סָאװ ,קָאשישייא

 ה רעמ סעפע טכַארברַאפ ריאמ:קיזייא טָאה ןָאגרָאמס ןיא
 ןטלַאהעג רָאי ןקיזָאדמעד טָאה רע ןוא ,ו"נרת ףוס ןויּב ,רָאי ַא
 םיא טָאה ןָאגרָאמס לײװ ,ןּבעל ןייז ןופ דָאירעּפ ןטסנעש ןראפ
 ,גנולקיװטנַא רעצנַאג ןײז ןופ דוסי ןטסטסעפ םעד ןבעגעג

 עגנוי קיצפופ ןַאמ ַא ןופ ץוּביק ַא ןעוועג זיא קָאשישייא ןיא
 יה רעקרַאטש ןעװעג ָאד זיא טייקמורפ יד ,רענרעלליואוו טייל
 ןגָארטעג הלכשה עמייהעג יד ָאד טָאה רַאפרעד ,ןָאגרָאמס ןיא
 ןיא יװ ,ןָאגרָאמס ןיא ןטרָאד יװ רעטקַארַאכ רעדנא ןא ךיוא
 יָאמ רעוטקעלָאק רעד טריגימָאד טָאה ,רטנעצ ןלעירטסודניא ַא
 .ער ןוא עלעודיווידניא } רעלַא;צָאס ןוא רךעלַאנַאזצַאנ רעד ,טנעמ
 רעד ןיא .הגרדמ רעטייווצ ַא ףיוא ןענַאטשעג ןעניײז ןגָארפ:סנָאיגיל
 .ידניא ןבָאה ,טרעקרַאפ ,קָאשישייא רעלעירטסודגיאמוא ןלטולחל
 ,תוחומ יד ןעמונרַאפ רערעמ ןעמעלּבָארּפ עזעלגילער ןוא עלעודיוו
 .רעּביל ןרהא העּפשה-טפיוה יד טַאהעג ןָאגרָאמס ןיא ןּבָאה רַאפרעד
 ךסיוועג ַא זיּב ןגָאה סָאװ ,"ךעלטעלּבח עגייז טימ ץרּפ ,ל ,י ןוא ןַאמ
 להקח ןייז טימ םולּבנעיליל ןוא "לארשי ,תיבל הפוצהח ןייז טימ רעטרע ר"ד---קָאשישייא ןיא ןוא ,תוחומ יד טרעּפכורּפַאב ךַארג
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 תונוּברוח זיולּב טכַאמעגנָא ןּבָאה סָאװ ,"םירוענ תאטח, ןוא "םיאפר

 טײצ רעד ןיא .םירוחּב-הבישי עמירָא יד ןופ תומשנ יד ןיא

 עקידעּבעל ןופ טכָאקעג סע טָאה תֹובישי רענָאגרָאמס יד ןיא ןעוו

 ןגעװ ,(עיצַאלימיסַא) "תוללוּבתה; ןוא "ןויצ-תּביחז ןגעוו םיחוכיוו

 ,םוילַאיצָאס ןוא םזינויצ ןשיטילָאּפ םענעמוקעגפיוא סָאװ-רָאנ םעד

 יעגמורַא ,ןרָאל רעק-70 יד ןיא יװ ,קָאשישיײא ןיא ךיז ןעמ טָאה

 עטנָאמרעד יד ןופ יװ טקנוּפ ,"תד, ןיא "םינוקיּתז ןגעװ ןסיר

 .טרעדנעעג טשינרָאג ךיז טלָאװ ןָא .ןרָאל

 ריאמ-קיזייא ןעוו ,קָאשישייא ןיא הביבס יד ןעוועג זיא ַאזַא

 .1896 טסּברַאה ןיא רעהַא ןעמּוקעגנָא זיא

 ןיא ריטרַאװק ףיוא טנדרָאעגנײא םיא ןּבָאה ןרעטלע יד

 לארשי 'רח ייּב ,טָאטש ןיא סעילימַאּפ עטסמירפ יד ןופ רלנייא

 ףױא ןּבעג החגשה טפרַאדעג טָאה סָאװ ,"סלהשמ 'ר םייח 'ר

 ןעװעג זיא ,להשמ ר ,עילימַאּפ רעקיזָאד רעד ןופ עדייז רעד ,םיא

 יד ןוא ,הבישי רעד ןופ רעציטש רעלעירעטַאמ ןוא ױעדנירג רעד

 ןיא ןרָאװעג זיא ללכב טייל.הבישי יד רעּביא החגשה ןוא עציטש

 החגשה יד זיא רעצָא ןריאמ-קיזייא ףיוא .עיצידַארט ַא זיוה םעד

 ןעמַאװצ ןעװעג ָאד זיא רע .םילפּכ לפּכ ןרָאװעג טקרַאטשרַאפ

 ןײז ןופ ןזַא ןקחצײדוד דניקרעטסעװש ןרעטלע ןייז טימ

 לארשי דניירפ ןייז טימ ןוא ,קָאדָארָאה ןופ בר םעד והילא רעטעפ

 ירָאמס ןיא ןעמַאזוצ טנרעלעג טָאה רע ןעמעוו טימ ,שטיװָאניּבַאר

 רַאפ ןעװעג רעכיז ןצנַאגניא לאומש . ןוא ּביל.השמ ןעגייז .ןָאג

 רעמכָאנ ,רשיה:ךרד ןיא ןײג ןיוש טעװ רע זַא ,ריקיןּב רעייז

 ערעדנַא ןוא רעטסעוװש ַא ערעייז טגיואוועג ךיוא ןּבָאה ָאד לייוו

 .ףליה וצ ײז ןייז טפרַאדעג ךיוא ןּבָאה סָאװ ,םיבֹורק

 *עג ויא ריאמ:קיזייא .ןפלָאהעג טינ ךאז ןייק ױעּבַא טָאה'ס

 יא לסיּבַא טנרעלעג ךָאנ ,תמא ,טָאה רע .דימתמ טיוא ןרָאװ

 רע טָאה ערעירַאק רעשינּבר ַא ןגעוו רעּבָא ,םיקסֹוּפ יא דומלּת

 רעמ ןּבעגעגּפָא ךָאנ תליחּת ךיז טָאה ;טכַארטעג טינ רעמ ןיוש

 טעמּכ סָאד ךיוא דלַאּב רעּבָא ,רעכיב עכילטלעװ ןענעיײל טימ

 ןוא ןיה שרדמה-תיב ןרעּביא ןייגמוא ןּבױהעגנָא ןוא ןפרָאװעג

 "רעטסעווש ןייז .ךיז ןיא רָאנ טכַארטרַאפ קירוצ ןוא ןיה ,קירוצ
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 ןוא העּפשה סמולּבנעיליל רעטנוא ןעוועג ןצנַאגניא זיא רודגיבַא דניק
 רעד ןופ תודוסי יד טמירוטשעג תונמחר ןָא ןוא ךילטפַאשנדיײל טָאה |

 טגעלפ ןוא תונורשּכ עשירענדער טַאהעג טָאה רע ,עיצידַארט
 .ץלַא , ןפרַאװּוצקעװַא םישורּפ יד ןריטיגַא תוקספה ןָא גנַאל ןהָצָׁש
 תילכּתַא ךיז רַאפ סעּפע ןכוװ ןשטנעמ עיינ ןרעװ ןוא *ץלַא
 ,ןריאמ-קיזייא וצ ןָאטעג םענַא ךיז רע טָאה סרעדנוזַאּב ,ןּבעל ןיא

 *עגסיוא לָאמניײא רע טָאה --- ,"דומלּתה יללהח ןענייז רימ ---
 -- םיטש ןיא ןרערט ןופ רעטיצ ַא טימ ןריאמ ןקיזייא וצ ןעירש
 ! טשיגרָאג ֹוצ ןגיוט ןוא

 ידפ ךוּת ריאמ קיזײא םיא טָאה --- ,רענייא שטנעמ --
 ױַאג רימ ןענײז רשפא :ןײרַא ךיז טכַארט --- ,טרעפטנעעג רוּבִד
 .י!טלמוטעצ תוחומ יד זנוא טָאה יז ?הלּכשהה יללח

 טָאה ,ןטלַאהעג עקינײז סָאד יב ךיז טָאה רענעי רעּכָא

 ָאד רָאט ןוא ,"תמא ןצנַאג םעדח ,"ץלַאװ ןיוש סייוו רע זַא ,טהנעטעג
 ץוזייא ךיוא ךיז טימ ןפורעג טָאה ןוא ,ןּבײלברַאֿפ טיג רעמ ןיוש
 :רעד טָאה ריאמ קיזייא .םירבח-סגנוגיימ עקירעּביא יד יװ ,ןריאמ
 טרעוו חמשנ ןייז זַא ,טשינרָאג טשרע רע סייוו טציא זַא ,טרעדיוו
 םלוע ןַא ןלא יו םורָא רדסּכ טעשזדנָאלּב ,תוקפס ןופ טגקנײּפעג
 ןפלא ךָאנ טרַאװ רע ,רעפטנע םעד ןכוז ךָאנ זומ רע ןוא ,וחוּתה
 ,טחומרַאפ ןזײרּפש ןעמונעג רעדיוו טָאה ןוא .,.רעזיײוװיגעװ ןקיטכלר
 ןשוו ןטלעז .קירוצ ןוא ןיה ,קירוצ ןוא ןיה ,ןפיל עטכַאמרַאֿפ טימ
 -- -- -- טרעהעג טרָאװ ַא םיא ןופ טָאהימ

 רעיירפ ַא ןיטולחל ןיוש ןעװעג ךילטנגייא זיא ריאמ קיזייא
 טייקיײרפ ןזיװעגסױרַא לָאמגײא טינ טָאה ,ןדייר ןוא ןעקנעד ןיא
 ףיוא ץעגרע יא ןגעווטסעדנופ -- ןגעוטסעדנופ -- ,השעמּב וליּפַא
 סָאװ סגױזַא ןבילּברַאֿפ סעּפע ?ןײזטסואװַאּב ןייז ןופ טייז רענעי
 ,ץלַא טימ ןסייררעּביא ןופ ןטלַאהעגּפָא םיא טָאה סָאװ ,ןעמָאנ ַא ןָא
 טָא---,רעמכָאנ .רעייט ןוא קילײה ןעװעג רעהַא זיּב זיא םיא סָאװ

 עלַא ןופ רעקרַאטש םיא ייּב ןרָאװעג לָאמַא-טימ זיא "סעּפעװ סָאד
 עיטָאסָאליט רעשירעכערּבנעמיוצ רעיינ רעד ןופ ?ןענגוכיירגרעדח

 טָאה רע .טַארַאּפַא:ןעקנַאדעג ןייז ןיא טּפַאזעגנײא טָאה רע סָאװ
 וצ ןודָאר ןייק --- קעװַא זיא ןוא ןָאטעג ּבייה ַא לָאמַא-טימ ךיז

 (ת1)



 אאאוש =

 . ךיא טָאה סָאװ ,"םייח ץפח, לעּב םעד ןהֹּכה ריאמ לארשי 'ר

 - ץרַאה ןייז ..,"הבושּת; ןוא רסומ ןינע םעד טריפעגנייא הבישי ןײז

 . ןייז ןופ ןטסעפדנורג יד ןופ ןּברוח ןפױא ןָאטעג ײװ םיא טָאה

 ןרעסערגַא ןיא ןּברוח ַא ןעעזעגנייַא טָאה רע ןענירָאװ ,ןּביױלג ןפיט

 . ךיז טָאה רע ןוא ..ןלעודיװידניא ןַא יװ רעמ ךס ַא ,ּבַאטשסַאמ

 - רעקיטכירפיוא ןופ ןוא םיפוגיס ןופ רעייפ ןיא טלָאװעג ןעלבֹוטּפָא

 ,"טיג ךיז טזָאל סעפ זַא ,טריּפשרעד דלַאּב רעּבָא טָאה רע ...הבושּת

 לא רע ואװ ,קָאשישייא ןייק קירוצ טרעקעגמוא ךיז טָאה ןוא =

 וצ ןעמוקעגנַא רעדיוװ זיאס .ןבילּברַאפ טינ רעמ גנַאל ךיוא ןיוש

 זיא -- ,ףןעװעג רבוג טָאה הּפילקז יד זַא ,גנַאלק ַא ןרעטלע יד

 םֹוצ ןרָאפעגקעװַא רעדיװ רעטומ יד זיא ,הלעיַא ןרָאװעג רעדיװ

 טכַארֿברַאפ טָאה רע ואוו ,קָאשישייא ןופ ןעמונעגּפָא םיא טָאה ,ןוז

 - םיא טקישעגקעװַא ןוא ,חספ זיּב זינרת תוּכוס ךָאנ ןופ לּכה ךס

 "רעד ןרָאװעג רטפנ ןוא טבעלעג טָאה'ס ואװ ,עגווָאק ןײק

 . . א ןייז ןיגמ טעװ תוכז: ןייזז סָאװ ,ןנחלא קחצי יר "ג"הבּכשרז

 - .?טרָאװ ןופ ןיז ןלופ ןיא תלּפשמַא ןעוועג זיא יז שטָאכ ."דניק ריא

 / צג ןרַאפ ןרעטַאלפ:ןרעטיצ ךילקנערק ריא ןוא ןדייל עריא ןּבָאה

 - סרעדנֹוזַאּב יז טכַאמעג ןריאמ קיזייא ריא ןופ קילג ןוא ןּבעל ,טגוז

 -  טקריוװעגטימ ךָאנ טָאה וצרעד ישירעּבױלגרעּבָא ןוא שיאעוורענ

 - ןופ ךשמ ןיא :ןפָארטעג יז טָאה סָאװ ,ֿפַאלק רעטכירעגמוא ןַא

 . לעטָאפ רעד) ןרעטלע עריא ןּברָאטשעג ןענייז ןכָאװ ןבלַאהטרעפ

 /.פעדַאהעג ןּבָאה סָאװ ,(ז"נרּת רדא ג"כ רעטומ יד ןוא טבש ח"ב

 .ריא ןיא עציטש עצנַאג ריא ןעוועג ןענייז ןוא רעדניק עריא טעװ'

 יז ןוא -- ,טלסײרטעצ ןצנַאגניא יז לָאה סָאד .ןּבעל ןקירעיורט

 רַאפ תֹולּוגס ןוא תוצע ךָאנ "ןדיי עטוג, וצ ןרָאפ ןעמונעג טָאה

 .יתֹולּוגס יד ןופ עגייא ןעוועג ךיוא הבישי רענוװָאק זלא .ןֹוז ןטסּביל ריא

 / ןייק ןָאּפ רעסעב לָאז ןוז רעד ,טלָאװעג טָאה רעטַאפ רעד

 - רעד ךָאנ זַא ,ןזיװרעד םיא טָאה ריאמ קיזייא רעּבָא ,ןישזָאלָאװ

 - ֿפָארַא ןצנַאגניא זיא (ג"נרת בא ח"כ) ןּבילישריה 'ר ןופ הריטפ

 + טָאה ץַאלּפ ריא ןוא הבישי רענישזָאלָאװ רעד ןופ ץנַאלג רעד

 - דַא ,טרעכיזרַאפ םיא טָאה ןוא ,ענװָאק ןיא הבישי יד ןעמונרַאּפ

  "ד ןָאלרַאפ טיג טצו ןוא קלָאפ ןייז ןופ ןוז רעיירטעג ַא זיא רע
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 ,םכטה ןייז ןּבעגעג ןוז םעד טָאה רע ןוא עיציּבמַא טלאומש ףיוא טקריוװעג סָאה סָאדר .ןטלַאהעג קרַאטש רעעז םיא ןופ טָאה לאומש סָאװ ,ןללרעּב ןופ רעמייהסעדליה לאירזע יר ןעוועג זיא סָאד יװ ,רעניּבַאר ַא ,בר רעטעדליגעג ַא ןייז לו רע ליוו ,תוינוציח תומכח ךיוא ןרידוטש לי רע רָאנ ,הרוּת
 :קָאשישיײא ןיא ןעמַאווא טגרעלעג םָאה רע ןעמעוו טימ ,,רוגדָאּפ 8 -ןןיירפ.טנגט ןייז י"ה ןראװענ טיהשלגייא ,טריל עשידי סָאד יה ךיוא ,ויא טָאװ ,ףוש ןשיטסימיסעפייס ןשיאערבעה א ןופ עפַארטס 8 ןוא ,"טיבעכא לד ןיא ןירַא םייג סָאװ ,לױהל שידיי קיצגייא ןיײא רָאג ןיא ןגילבראפ .ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ טייצ רעקשישייא ןופ םיִבתַּכ יד ףיוא ןעגייז ,ללפפ קרשח ךס שנייז ןופ לייט רעטסערג טייװ רעד יװ טקנוֿפ רָאג ,שיסור ךוא שלדיי ,שיאערבעה ףלוא ןעגנולייצרעד ןוא טיפש ןבלרשעגבָא ךס 6 טאהעג טלָאמעד רע טָאה ויטָאמ םעד ףיוא .חמכוו ןָא ןוא הררת ןָא טעשטשינעצ טרעוו סָאװ ,טנגוי רעד ןגעוו ,ץגעדנָאּפסעראק עףטשרע יד ,ןגעדנָאּפסערָאק ַא יץילמהח ןיא טקישעגקעװַא רע טאה טייצ רעד ןיא -- ."טלעוו עקיטכיל יד ןעורעדח ךיז ףַאפ טעװ וע ואוו ,ןיירא טָאטש רעסיורג רעד ןיא ןסירעג תֹוחֹוּכ עלַא טימ ךיז טָאה רע ,םידומיל עגײמעגלַא ןיא ןה עשידיי ןיא ןח ןָאטעגפוא קיגײװ ןטרָאד טָאה רע ליה ,טייצ ענערָאלרַאפ ,עטלטַּבעגּפָא רַאפ ןטלַאהעג רע טָאה ,קָאשישייא ןיא טכַארּברַאפ טָאה רע טָאװ ,רָאיּבלַאה םעד ,רעשל ןיֶא ןעוועג ןיא ךיירפ טריאמ קיזייא

 ןּרמְלַאוג הַמ הָה ףפ ראס יוחאי
 : 9 עא סי 6 טי שר א 8 יי שי
 האָאְמ הע 1 הלט0 וו א

 ,,,טייחה הרּפִמ תומָק -- "5 וו
 ןוָאלרַאפ ןוצ טייהנגעלעג ףעטשרע רעד יב םיא ךו טבעמַאלש .אֹבא ןעװעג ןיוש יא םלא ט שפה ,"ש רדמהיתלב ביי ןיא ןעגרעל ןעמוקעגנֿפ יא רע ןרָאװעג רערעדנַא ןפ ליג? רלאמ קלוייא ןלא 1897 8 ףָאג עגוָאק ןייק קליוגעמרק



 אאאשן

 סרוק ןצנַאג ןפיוא ןעמַאזקע םוצ ךיז ןטיירג טסנרע ןּבײהנָא ןוא

 ךסַא רָאג ןּבָאה ןיוש ןעמ ףרַאד ףיורעד רעּבָא .עיזַאנמיג ןופ

 *עירעטַאמ רעד זיא .םייהרעדניא זַא ,טסואוועג טָאה רע .ןעלטימ

 ןיא טכָאקרַאפ זיא רעטָאפ רעד .רעקידנצנעלג ןיק טינ בצמ רעל

 .יעג ענייז ןופ רעּבָא ,טרעּביפ ,טינ טור ,םוא טרָאפ ,טפיול ,ןטפעשעג

 טימ ,ןשטנעמ טימ ךרוד טלַאפ רע ,סיוא טשינרָאג ךיז טזָאל ןטפעש

 - -נָאלּפרַאפ ןוא סדמערפ ןוא סנגייא טרילרַאפ ,םיּפּתּוש טימ ,םירחוס

 .רדסּכ זיא ,ףיוא רעדיוװ ךיז טּביײה ,טינ רעּבָא ךיז טרילרַאפ ,ךיז טרעט

 .ףוז ןייז ןגעוװ--ןדַײר ןייא ןיא טלַאה ןוא טכַארט ,טמֹולֲח ,רעטנומ

 *עדליּבעג רעסיורג ַא ןייז טעוװ ,ךיוה רָאג ןעגנַאלרעד טעװ סָאװ

 . ןוא ץלַא סע סייוו ריאמ קיזייא .װ .זַא .א .װ .זַא .א בר רעט

 ,ןיײז טינ טסַאל וצ רעמ םיא ליװ ,רעטָאפ ןפיוא תונמחר טָאה

 נָא ןײלַא ,ןרעװ קידנעטשּבלעז ליװ ,םיא "ןריטַאולּפסקעק טינ

 ךיז ףרַאד'מ .,!"ךילטנגייא ןיוש טייצ; :ןענידרַאפ סעּפע ןּבייה

 ?ךרוד סָאד ןעמ טריפ יױזַא יו רעּבָא ...ןעמענ "ןדנוטש? רַאפ

 טלעג םיא טקיש ןוא טקיש ,םיא ףיוא ךיז טריניאור עמַאמ יִד

 םיא יז טעװ ,ןגָאזּפָא וליפַא ךיז טעװ רע זַא ןוא ,ךעלקעּפ ןוא

 / ןזָאל טיג ךיז רַאפ ,ןקיש ןוא ןקיש ץלַא םיא טעװ ןוא ןרעה טינ

 ךאװ ךָאד זומ'מ ,ןעמענ ףוס ַא ךָאד זומ סע רעּבָא .ןקיש םיא ןוא

 ךיז טָאה'סז ..! ןּבעל רעגייטש ַאזַא טימ ןסײררעּביא טרָאפ זיא סע

 םוצ ןטיירג םייהעג ןעמונעג ךיז טָאה רע ןוא ,"ןזָאלעג טינ ךָאנ רעּבָא

 טָאה תועידי עקיטייג ךס ַא זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה'ס .ןעמַאזקע

 ןוא ,םעטסיס ַא ןָא רָאנ ,סָאמ רעקידנגינעג ַא ןיא טַאהעג ןיוש רע

 רע טָאה ,ןּבײהנַָא טשרע טפרַאדעג ךָאנ רע טָאה םידּומיל ערעדנַא

 רעקיבלעזרעד טימ רעכיבנרעל יד רעּביא טצעזעגקעװַא ךיז

 ןיא ןוא ,ארמג רעד רעּביא ןָאגרָאמס ןיא לָאמַא יװ ,הדמתה

 טָאה ,סרוק םעד טכַאמעגכרוד רע טָאה טייצ רעצרוק ךרע-יפלַא

 ..."ןלַאפעגכרוד, זיא---ןוא ןעמַאזקע םוצ "גורקָא? ןיא טלעטשעג ךיז

 טוג ױזַא ךָאד סײװ רע ,שטייטס :ךיז רעסיוא ןעװעג זיא רע

 !?סע טמוק יװ ָאט ,ןעוװעג רבֹוג רע טָאה שיכירג וליפַא ,ץלַא

 ןייז ןעוועג זיא קרַאטש ןוא ףרַאש ןוא ףיט ןעוועג זיא רעצ ןיי;

 -- -- -= םלועה רדס ןפיוא .--- ןרָאצ ןוא גנוגערפיוא



 אאאשן/

 םעד ןגעװ טסואוועג טינ ץלַא ךָאנ ןעמ טָאה םייח רעד ןיא
 אפ רעד .ןריאמ=קיוייא טימ ןרָאװעג זיא סָאװ ,יוניש ןלַאקידַאר
 ,םיקסֹוּפ ןוא ט"ש ךָאנ טנרעל רע זַא ,טניימעג ץלַא ךָאנ טָאה רעט
 םיבוט-םימי ףיוא טייצ רעד רעטנוא זיא ריאמ.קיזייא ןעו ןליּפַא

 עג טיג ךַאז ןייק ןופ ךיוא רע טָאה ,טסַאגוצ םייחרעדניא ןעוועג
 יירַאפ ןעגנַאגעגמוא זיא ,קיטעמוא ןעועג זיא רע .ןקרעמ טזָאל
 יעג ץנַאגַא ןעװעג םיא ייב ןיא סָאד רעּבָא ,טגרָאזרַאפ ,טּפַארט
 דניירפ ןטוג ןייז רעצ ןייז טלייצרעד רָאנ טָאה רע .ךַאז עכילגייוו
 ןעמַאװצ טנרעלעג לָאמַא טָאה רע.ןעמעװ טימ ןרעיוב לאומש
 ,ןפלָאהעג טיוג ןופ ןטייצ ןיא םיא טָאה סָאװ ןוא

 רעדיוו ריאמ:קיזייא ךיז טָאה ןעמַאזקע ןפיוא *לַאפכרוד , ןכָאנ
 סיײלפ ןוא עיגרענע ַאזַא טימ טינ ןיוש רעּבָא ,ןטיירג ןעמונעג
 ןוא ןענעייל טימ רעמ ןּבעגעגּפָא ןיוש ךיז רע טָאה טציא .רעירפ יו
 =- -- ןימ םעייג א רָאג ןופ עטנַאקַאּב טימ ןעגנַאגעגמוא רעטּפָא ןיא

 =לוק רעקידריווקרעמ ַא ןעועג טײיצ רענעי ןיא זיא ענווָאק
 םיצוּביק ,תובישי ןעװעג ָאד ןענַײז טייז ןייא ןופ .רעטנעצירוט
 טסענגַא -- רערעדנַא רעד ןופ ןוא ,סעקינרסּומ ןוא םישורּפ ןופ
 יעג ןופ ןוא ּוּפַאמ םהר בא ןופ ןטײצ יד ןופ ךָאנ הלּכשה ןֹופ
 ןענייז ָאד .עדנַאגַאּפָארּפ רעשיטסילַאיצָאס רעוויסנעטניא רעמייה
 ףעניווטיל טעברַאעג ןּבָאה'ס ואוו ,ןדָאװַאזילַאטעמ עסיורג ןעוועג
 עקיטרַאנדײשרַאּפ ןופ ןטַאטשרַאװ ןוא ןקירּפַאפ ,ןקַאילָאּפ ןוא
 ָאד ןוא ,ןטסירק ןוא ןדיי טעּברַאעג ןּבָאװ'ס ואו ,ןעירטסודגיא
 "רעב םענעזעוװעג ןצנַאג םנופ םידעפ יד ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןעגײז
 ןוא עשידיי ןופ זיירק ַא טעדנירגעג ָאד ךיז טָאה .ןָאיַארירעטש
 :ליװ םנופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ןטַארקַאטעדלַאיצָאס עכילטסירק

 (יָאגטרָאּפ .י) חג (טסידנוב רעטעּפש) טַארקָאמעדלַאיצָאס רעג
 ןעוועג ךיוא זיא ָאד ,לוש רעגװָאק ַא ןיא רערעל ןעוװעג זיא סָאװ
 טָאה יקסדוסליּפ ףעזוי ןוא .ס .ּפ .ּפ ןופ עיצַאזינַאגרָא ןַא
 טָאה ןכּב ."קלגטָאּבָארװ ןריא ןַאגרָא ןלַאגעלמוא םעד טקורדעג ָאד
 םעד ןיא טָא ןוא ,.לטלעוו ןשידרערעטנוא רענװַאק ןיא טכָאקעג סע
 ןרָאװעג טריפעגנײרַא סנרעטסקע םירבח ךרוד זיא לטלעוו ןקיזָאד
 ןרָאװעג טנַאקַאּב ָאד זיא רע .יקסשינעוועד ריאמ=קיזייא --- ךיוא



 אאאצווו

 עשיווטיל ןוא עשיליוּפ ,עשידיי עטסקיטכיװ עקיטלָאמעד יד טימ
 רַאפ ןוא ,יקסדוסליּפ ףעזוי טימ ךיוא ,רעוט עשיטַארקָאמעדלַאזצָאס |

 טינ רָאג ,טלעװ עײנ ,ערעדנַא ץנַאגַא טנפעעג ךיז טָאה םיא
 .ןָאגרָאײס ןיא סָאװ יד

 ןריאמ קיזייַא ןעמ טָאה סנרעטסקע יד ןשיוװצ) יקסשינעוועד
 =עג ןצרַאה ןיא ןָא ןָאגרָאמס ןופ ךיז טָאה (עילימַאפ רעד טימ ןפורעג
 ןעו ,טקנערקעג ףיט טָאה םיא ןוא ,רענָאיצולָאװער ַא רַאפ ןטלַאה
  =ולָאװער ןייז ןעועג לטבמ ,לזיירק רענוװָאק ַא ןיא ,ָאד טָאהימ
 ןצנַאג ןייז ןוא ,"סנקלָאװ יד ןיא ץעגרע טּבעװש סָאװװ ,םוינָאיצ

 לָאז רע ידּכ ןוא ,קַאלשרעטנוא ןשיטסילַאעדיא "ןשיקסװָאליַאכימװ
 ןּבעגעג םיא ןעמ טָאה ,"טלעוו רעד ןיא טלַאה רע ואוו ,ןייטשרַאפ

 / ,8 םסחקססֶצ ס ק83מענו8 (סווָאנַאכעלּפ) סווָאטלעּב ןענעייל וצ

 + רעד ןגעװ עגַארפ רעד וצ) גוסמעס144608800 תחת 118 20000110*

 רעד ואװ ,(עטכישעג ףלוא קוק ןשיטסינָאמ םנופ גנולקיװטנַא

 -עמשעצח טײקיטּפיג ןוא םזַאקרַאס ןרעדנוזַאּב ַא טימ טָאה רּבחמ

 עיפָאסָאליפ רעשיטסילַאעדיא רעד ןופ ןטעטירָאטװַא עלַא "טרעט

 "תונמחר ןָאפ ןענײז ָאד ,םזילַאיצָאס ןשיטסיֿפָאטוא םנופ .ןוא

 יא  ,טְרַאקעד יא ןלַאטסעדעיּפ ערעייז ןופ ןרָאװעג ןפרָאװעגּפָארַא

 ןעּוא טרעּבָאר ןוא עירופ ,ןָאמיס-ןעס יװ ,לעגעה וליפַא ,טנַאק

 גטולָאסּבַא ןייק ןוא ויטַארעּפמיא רעשירָאגעטַאק ןייק רעמ ָאטינ

 ןענַאטשעג םילַאעדיא ןשיטקעלַאיד ןיז טימ ןיא לעגעה

 - ןוא סקרַאמ ,ךַאּברעיײפ גיוודול ןעמוקעג ןענייז ,יּפָארַא ּפָאק ןטימ;

 -טנַא יד ."סיפ יד ףיוא טלעטשעגקעוװַא, םיא ןּבָאה ןוא סלעגנע

 :עטַאמ ןשיטקעלַאיד םוצ ןעמֹוקעג זיא עיּפָאסָאליפ ןופ גנולקיוו

 -- !טײקיטכערעג רעקיּבײאז ןופ "עיּפָאטוא; יד ןוא םזילַאיר

 ןפיוא סיפ עדייב טימ טייטש סָאװ ,םזילַאיצָאס ןכילטּפַאשנסיװ םוצ

 .ןיקסװָאליַאכימ --- .דרע רעקידשממ-לעוּפב רעד ןופ ןדָאּב ןטסעפ

 "ןרָאװעגװ ויא רע :"טפרַאדעג טינ ןפיַאװּפָארַא וליּפַאז ןעמ טָאה
 - .י?ןקרעמַאּב וצ םיוקח ,"רעקנישטנָאמ.עציפ/ ַא ,"רעקגישטניילקח ַא

 .רעדיװא :ןגָאלשרעד טריפשעג ךיז טָאה יקסשינעוועד

 טלָאװעג טינ טָאה רע ןוא "..!ןרָאװעג בורח טלעװ:סעטסייג ַא

 - +ןפורעגוצ קיניײװעניא ןופ םִיטש ַא םיא וצ טָאה טעּפע .,ןייז םיּכסמ
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 טגָאז "!תמא ָאד ןיא ץלַא טינ ,טולָאסּבַא ָאד ןיא ץלַא טינח
 :נָאק ,ךָאד זיא --- ,"טולָאסּבַא ןייק ָאטינ : קיטקעלַאיד יד ךָאד
 עגונּב ןוא .,.טולָאסּבַא טינ ןיוא אפוג קיטקעלַאיד יד ,טנעװקעס
 .לעז םעד טַאהעג רע טָאה ןטעטירָאטװַא ענייז ןופ רעפרַאװּפָארַא יד
 המוצהא םעד טנעײלעג טָאה רע תעב יװ ,ליפעג ןטוג טינ ןקיּב
 יד טלעטשעגסױרַא טָאה רעטרע ר"ד ואװ ,"לארשייתיבל
 :טכַארטעג טָאה רע ןוא ,ןטלַאטשעג עטטכילסעה יד ןיא םידיסח
 יד טנעקעג טָאװ רע "?!טסרישורַאש וד --- ,עקרעדורב = ,ןיינש
 :עג טָאה רע .ןענופעג טײקנייש ַא רָאג ייז ןיא טָאה ןוא םידיסח
 .טכערעג ןּבעגעג טינ ןווָאטלעּב טָאה ןוא ,ןיקסװָאליַאכימ טנעק
 גנַאגןעקנַאדעג םעיינ םניא ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא רע זיא ךָאד
 טימ ןעמונעג טָאה ןוא עיפָאסָאליּפ רעשיטסילַאלרעטַאמ רעד ןופ
 ,רוטַארעטיל עשיטסיסקרַאמ ןוא עשיטסילַאירעטַאמ יד ןענעייל קשח
 ןופ עטמישעגו סרעפערד טרידוטשכרוד טַאהעג ןיֹוׂש טָאװ רע
 עטכישעגח סלקָאב ,"עּפָאריײא ןיא גנולקיווטנג רעקיטסיײג רעד
 טימ ןעמונעג ךיז טָאה ןוא ?דנַאלגנע ןיא ףיצַאזיליוװיצ רעד ןופ
 רע .ןטלעגנע ,ןסקרַאמ ,ןלַאסַאל ,ןכַאּברעײפ ,ןלעגעה רַאפ ןערּב א
 יד רָאנ טרידוטש טָאה ,סעלצַאזלרַאלוּפָאּפ ןייק טאהעג ביל טיג טָאה
 -- ןרָאװעג רע זיא ױזַא ןוא .קרעװ עלַאטיּפַאק ,ןלַאגיגירַא םצע
 | ,טַאױקַאמעדלַאיצָאס ַא

 טרעהעגפיוא טינ יקסשינעוועד טָאה טייצ רעּבלעזרעד ןיא
 ןעגנַאגעגסױרַא זיא סָאװ ,ץלַא ללכב יװ ,שלאערבעה ןענעייל
 ןענייז עכלעו ,ןכַארּפש עלַא ןיא ןעמעלּבָארּפ עשידיי ןגעװ םיינ
 ןופ רעזעל רעקידנעטש ַא ןעוועג זיא רע .ןעוועג ףילטירטוצ םלא
 רעלעגיגירַא ט'מעה דחא ןיא טפיטרַאפ ךיז טָאה ןוא "חולְׁשהז
 :ילרעניא ןגעו ערעל ןייז טימ ןעגנורדעגכרוד ךיז ,ץיפָאסָאליפ
 .ָאס םעד ןשיװצ זעטניס ןשינָאמרַאה ַא טכוועג ןוא טייהיירפ רעכ
 ןופ ןדָאּב ןפיוא טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה סָאװ ,לַאעדיא ןלַאיצ
 ,טיצַאנ ןינע םעד ןענעקיילרַאפ ןשיטערָאעט ןוא םויטילָאּפָאמסָאק
 ,ליפעג ןלַאנָאיצַאנ-ךילריטַאנ ןשידיי ןטכַאװעגפיוא;טשרע םעד ןוא
 .ָאס ןגעװ סעיסוקסיד ןופ טכָאקעג סע טָאה ךעלזיירק יד ןיא
 :ָאיצַאג ןוא עכילרעגריב ןגעוו = ,םזיגויג ןשיטילַאּפ ןוא םוילַאיצ
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 ייט םעד יײז ןיא ןעמונעג טָאה יקסשינעוועד ןוא ,טכער עלַאנ

 עטסלַארטנעצ יד ןופ רענייא ןרָאװעג דלַאּב זיא ,לײטנָא ןטסקיט

 ךס ַא רע טָאה טײצ רעד ןיא .ךעלזיירק עקיזָאד יד ןיא ןרוגיפ

 יסעמעט עשיטסילַאיצָאס.טכע ףיוא םיריש עשיאערּבעה ןּבירשעג

 -עטשטפירש םנופ גנולטימרַאפ רעד ךרוד רע טָאה יז ןופ ייווצ -

 טנַאקַאּב יא רע ןעמעװ טימ ,דלעפנעזָאר לאומש רֶעְל

 ײז ןוא ,'חולָׁשהװ ןיא טקישעג ,לזיירק ַא ןיא ץעגרע ןרָאװעג

 "ער ןקיטלָאמעד םעד ,ןע'מעה+דחַא ןרָאװעג ןלעפעג רעעז ןענייז

 תמחמ טקורדעג טינ יז טָאה רע רעּבָא ,לַאנרושז םנופ רָאטקַאד

 ךָאנ ןוא םיריש ייווצ עקיזָאד יד רעסיוא .רוזנעצ רעד רַאפ ארומ

 סיקסשינעוועד יײּג ןרָאװעג טיהעגנייַא ןענייז סָאװ ,ריש ןטירד ַא

 דניקרעטסעװש ןײז יײּב ןֹוא יקסווָאדַאש .י רבחיהבישי

 ןיא טקורדעגּפָא טציא ןעניז סָאװ ןוא ךָאלּב לאיתּבש

 רענװָאק ןהפ ענײז קרעװ עקירעּביא עלַא ןענייז ,"םיבתּכז יד

 ואוו ןעוועג טינ ןיטולחל זיא שידיי ףיוא .ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ טייצ

 :סױרַא טינ רעמ ןיוש ןענייז "ןעלטעל סעצרּפ, :ךיז ןקורד וצ

 יעג ןפַאשעג טינ ךָאנ ויא טפירשטייצ רעדנַא ןייק ןוא ןעגנַאגעג

 טרימַאלקעד ךיוא ךעלזיירק יד ןיא טָאה יקסשינעוועד --- .ןרָאװ

 ,גלָאפרע סיורג טימ ןוא ,קרעװ עדמערפ ןוא ענעגייא

 רעטל ַא טימ ןרָאװעג טנַאקַאּב יקסשינעװעד יא ַאד =

 ןעמוקרָאפ ןגעלפ הריד ןיא םיא ײּב סָאװ ,רעטשרעּב םעד

 טימ ךיוא ןוא ,טעיסוקסיד ןוא ךעלזיירק עשיטסידנַאגַאּפָארּפ יד

 יהבישי םענעזעװעגַא ;קסירדנַאסקעלַא (ףלָאוװ םהרבא

 ןעגייז סָאד .רעטשרעּב ַא ,רעטעּברַא ןַא ןרָאװעג זיא סָאװ ,רֹוחּב

 סרעדנוזַאּב ,ןטסילַאעדיא עטרעטסײגַאּב ,ןפיט עלעניגירַא ןעוועג

 ןוא ,"רעטשרעּב רעד םַארּכַאװ ןפורעג םיא טָאהימ סָאװ ,םהרבא

 יָאד יד ןיא ,ןרָאװעג טעדנײרפַאּב טנעָאנ ייז טימ זיא יקסשינעוועד

 םעד ַאיטימ; טימ ךיוא ןּפָארטעג ךיז רע טָאה ךעלזיירק עקיז

 =עג טקישעגסױרַא זיא סָאװ ,רעדיײנש ַא ןופ ןוזָא) "קינשזָאדוכ

 ילעּב עשידיי יד ןופ שוריג ןסיורג ןתעּב עװקסָאמ ןופ ןרָאװ

 רעטעּפש זיא סָאװ ,(1891 רָאי ןיא רעלדנעה=ןיילק ןוא תוכאלמ

 +רָאונעצ ירטימד רעטכיד רעשיסור סלַא ןרָאװעג טסואווַאּב
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 ןיא טנידעג טלָאמעד טָאה סָאװ ןעניזייר םהרבַא טימ ןוא
 ,רעטילימ ןיא ענוװָאק

 טימ ןרָאװעג טנַאקַאּב ןַאד רע זיא לזיירק ַא ןיא ץעגרע
 ,עיזַאנמיגײױעױרפ רענװָאק ןופ ןירעליש ַא ,,וו .מ ןירענליוו ַא
 טרעטסײגַאב ןעװעג יז זיא ,עילימַאּפ רעכיײר ַא ןופ רעטכָאט ַא
 ,רַא ןופ לַאעדיא םעיײנ סַאג רעשידי רעד ףיוא טלָאמעד ןרַאֿפ
 גנוקריו עסױרגַא ןעמוקַאּב דלַאּב טָאה ןוא גנואײרפַאּב-רעטעּב
 ןייז ריא טָאה סָאװ קקסשינעוועד קַא ַא סיא ףיוא ,םיא ףיוא
 -- -- -- טעמדיװעג עזומ

 קיזייא טָאה תועּפשה עקיטכעמ עלַא עקיזָאד יד רעטנוא
 םעד ןזָאלרַאפ קיטליגדנע---ןוא ןסָאלשטנַא ףוס לּכ ףוס ךיו ריאמ
 7 ,.מ רערעל ַא וצ ריטרַאװק ףיוא רעּבירַא ולא רע .שרדמ:תיּב
 טניואוועג טָאה רע ֹואוו ךריק:עיזַאנמיג רעד ןגעקטנַא ןַאמטֹוג
 ענעשָארג רָאּפַא ןעמוקַאּב טָאה ,רָאזנעצ ירטימד טימ ןעמַאזוצ
 טימ ךיו טָאה ןוא "קידנעטשּבלעזא ןרָאװעג זיא ,"ןדנוטש;
 .ןיא ןוא ןעמַאזקע ןטיײװצ ַא וצ ןטיירג ןעמונעג עיגרענע רעיינ
  צשיטַארקַאמעד:לַאיצַאס יד ןיא ןטעּברַא וויסנעטניא ןטנװָא יד
 ,ךעלזיירק

 ןופ רעֶּבָא ןטילעג קרַאטש טלָאמעד רע טָאה לעירעטַאמ
 טָאה רע ,טרעקרַאפ .ןטעּבעג טינ טלעג ןייק רע טָאה םייה רעד
 =רַאפ רע זַא ,גונעג טָאה רע זַא ,ןרעטלע יד ןּבירשעג סיואכרוד
 ןעגנערטשנָא טינ ךיז ןלָאז ייז זַא ,ןדנוטש עשיאערּבעה ןופ טניד
 ןופ ."סעקליסָאּפװ ןײק טיג ,טלעג ןייק טינ ןקיש טינ םיא ןוא
 .נָא טלָאװעג טינ עציטש ןייק רע טָאה ,.װ .מ ןופ וליּפַא ,םענייק
 ירד ןופ זיולּב ןעמונעגנָא רע טָאה האוולה תרותּב עציטש .ןעמענ
 ,שטיװָאניבַאר .י ןוא ךָאלּב .ש ,רעיוּב ,ש---ענייז דניירפ עמיטניא

 יד ןרָאװעג ןלעפעג טינ רעעז זיא  רעטָאּפ םעד
 ךיז טיירג סָאװ ,רוחּבַאח ."ןדנוטש עשיאערּבעהא יד טימ השעמ
 ןייק ןעלטַּב טינ רָאט---,ןהּכלמ וצ טהנעטעג רע טָאה---,הכימס וצ
 טנייפ האנש תילכּת טָאה רע) "תודמלמ עקיטלעװטניײה ףיוא טייצ
 "ןדנוטש עשיאערּבעהא ןימרעט ןדמערפ םיא רַאּפ םעד טַאהעג
 ףרעקיבלעזרעד ןיא .(רעגײטש ןייז ףיוא טרילוטיט סע טָאה ןֹוא
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 ײשרַאפ ןטײרּפשרַאפ ןעמונעג "םיאנוש עשלטעטש ןּבָאה טיש
 ץלַא רעּבָא ,ןריאמ קיזייא ןגעװ ןעגנַאלק עטרעּפמולעגמוא ענעד
 :עג טימ ךַארּפש רעקשטעגולקישלטעטשניילק ףיוא ,םורַא ןטניה
 ןגָארפ עקיטפיג טימ םיבורק וצ ךיז טדנעוװעג תומימּת רעטכַאמ
 ןיק זיא ןרעטלע יד וצ טקעריד ."ברע ןקיטפניקוצ רעייז ןגעוו
 זַא ,טּבױלגעג ץלַא ךָאנ טָאה לאומש ןוא ,ןעגנַאגרעד טינ גנַאלק
 טימ ןסעומש ןיא טגעלפ ןוא ,טנרעל ןוא טציז ןוז רעטסטלע ןייז
 :סיוא ךיליירפ-קידעּבעל שירעמירַאּב-ךילקילג ץלַא ךָאנ עטנַאקַאּב
 רעצימע זַא ,..=! ןוז ןיימ ָאהָא !בר ןכיגניא טרעוו ןוז ןיימח : ןפור
 ,"טרידוטשז ןוז ןייז זַא ,שינערעהוצנָא ןּבעגעג לָאמנייא םיא טָאה
 ..השעמ יד טרעהעג לָאמ ייווצ ןיוש, :טכַאלעגסױא ךיז רע טָאה
 ..!ןטײקשירַאג

 רע .טרידוטש טינ רעמ תמאַּב עקַאט ןיוש טָאה ריאמ קיזייא
 רע תמחמ -- ןעמַאזקע ןטייװצ םעד ךיוא ןטלַאהעגסיױא טינ טָאה
 וצח טגָאזעגסױרַא ,ןרָאטַאנעמַאזקע יד ןופ גנוניימ רעד טיול ,טָאה
 ?טסָאגסעװַאלס/ ןוא עטכישעג ןיא ןעגנוניימ "עקידנעטשּבלעז
 :1ײרַא ןּבעל טימ ןוא ּבײל טימ ךיז טָאה ןוא --- ,(רוטַארעטײל)
 ןרָאװעג זיא רע .גנוגעװַאּב רעדענָאיצולָאװער רעד ןיא ןפרָאװעג
 םענײמעגלַאװ ןופ ןעייר יד ןיא לַאנָאיסעּפָארּפ:רענָאיצולָאװער
 =נירגעג) "דנַאלסור ןוא עטיל ,ןליוּפ ןיא דנוּב.רעטעּברַא ןשידיי

 == =- == (1897 תוּכוס טעד |

 יזָארַא רבח; .ש

 ?רעגָאיצולָאװער ןרָאװעג זיִא יקסשינעועד ריאמ קיוייַא
 זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע לייוװ ,טלַא ה עג ןָא רָאנ ,לַאנָאיסעפָארּפ
 ץלַא ,לטימסנּבעל ןייז ףיוא ןטעּברַא ןײלַא ףרַאד טסילַאיצָאס ַא
 :ענ טינ ךיז רַאפ ריא ייּב ךַאז ןייק ןוא עיצַאזינַאגרָא רעד ןּבעג
 ינרעּבױצַאּב יד ןענַאטשעג קידנעטש ןענייז ןגיוא ענייז רַאפ ,ןעמ
 עלַא ןופ רעלגנַאר?סטײהײרפ עטסלדע יד ןופ ןטלַאטשעג עקידי
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 רַאפ ,ןּבעל סָאד וליּפַא ,ןּבעגעגקעװַא ץלַא ןּבָאה סָאװ ,ןטייצ
 טָאה רע ןוא --- ,ןעוועג רעייט ןוא קילײה  ייז ייּב ןיא סָאװ ,סָאד
 :ָאמ ערענָאיצולָאװער עגנערטש ענעגײא ןַא טעּברַאעגסױא ךיז
 :ןואו רעד ןעװעג םיא זיא רעייט ןוא ּביל סרעדנוזַאּב --- ,לַאר
 ןַאמרעּביל ןרהַא רעלופסינמיהעג ןַאד ןוא רערַאּברעד
 טָאה רע ןוא ,(?6סס0גמ ,,אררדירבז ,'תודומח שיא לאינדז)
 --םינָאדװעסּפ ןשיאײטרַאּפ ןייז רַאפ ןּבילקעגסיוא ןעמָאנ ןייז
 ןרענָאיצולָאװער ןקידרעטעּפש ןייז ןופ ךשמ ןיא .'ןָארַא רבחח
 ענייז ןטייב וצ ןעמוקעגסיוא טּפָא םיִא זיא ןּבעל םענדְנְויעג ןוא
 רבחח ןעמָאנ רעד רעּבָא ,ןעמינָאדװעסּפ עשיאַײטרַאּפ ןוא ןעמענ
 ןופ רעטסּביל רעד םיא ןוא רעטסטפַאהרעיױדעג רעד זיא ?ןָארַא
 ןּבילּברַאפ לָאמעלַא ףיוא ןעמעלַא ייּב ךיֹוא זיא ןוא ןעוװעג ײז
 ןקיזָאד ןטימ ןפורעג ךיז טָאה רע ןעװ ,טײצ יד ןוא .ןורּכז ץא
 ןופ ןדָאירעּפ עטסקיטכיװ יד ןופ םענייא טעדליּב ,ןעמָאנ
 .ןּבעל ןייז

 ,תוקפס יד ןופ :;ןרָאװעג רעטיײנַאּב ַא יװ רע זיא טציא
 רע ;ןּבילּבעג טינ רָכָז ןייק זיא ,טגינײּפעג גנַאל םיא ןּבָאה סָאװ
 ףלַאעדיאז יד ןוא ,ןעמוקַאּב ןּבעל ןיא תילכּת ַא ,ליצ ַא טָאה
 .טיוא םיא ייּב ןענייז םזינרעטסקע ןשיטסיאָאגע-שינַאשטשעמ םנופ
 טינ טסנרע ךילנייװעגרעסיוא ןעװעג זיא רע .שימָאק ןעמוקעג
 ןטײרּב ןכיוה ַא טימ טענורּב רעקנַאלש רעכיוה ַא ,ןרָאי ענייז ךָאנ
 ,טכיזעג ןכילסַאלּב רָאג ,ןלופ סָאװטע ןַא טימ ,ןרעטש ןרָאלק
 :רַאפ גנערטש ןוא ןָאנ ןשילַאטנעירָא טכע ןטצינשעגנייפ ַא סימ
 עגנערטש ,עקידנעקנעד ,עגולק.ףיט רָאּפ ַא טימ ןוא ןפיל עטכַאמ
 ,ץלָאטש טקוקעג ןּבָאה סָאװ ,ןגיוא עטוג.ךילטרעצ ענדָאמ ךָאד ןוא
 טפנוקוצ רעטײװ רעד ןיא -- טלעװ רעד ףיוא רעטנומ ןוא יירפ
 ןעמעוו טימ ,ןעמעלַא טרעּבױצַאב טושּפ ןָארַא רבח טָאה --- ,ןײרַא
 ןוא רעטעּברַא םירבח יד ,טכַארּבעגפױנוצ םיא טָאה ןבעל סָאד
 2לג רעד ןופ ןטכיש עלַא ןופ ןשטנעמ ךיוא יו ?ןטנעגילעטניאג
 ,ןייג ןייז ,ןייטש ןייז ,רוגיפ עצנַאג ןייז יװ ,םינּפ ןייז ,טפַאשלעז
 טימ טמעטעעג ןּבָאה ןדײר טרַא ןײז ןוא ןעגנוגעװַאּב ענייז
 ןוא עשירָאטַאינַאגרָא ענייז טימ ןוא ,עיגרענע ןוא ןליוו ןקרַאטש



 אן ןש

 שיטָאנּפיה טקריוװעג רע טָאה תונורשּכ עשירערינילּפיצסיד-ךילּביל
 טעדנײרפַאּב ךיז רע טָאה סרעדנוזַאּב--.ערעגניי ןוא ערעטלע ףיוא
 ,(עקירעמַא ןיא טציא) "רעטשרעּב םעד םהרבַא  ןטנַאמרעד ןטימ
 רעקיזָאד רעד דנוּב-רעטשרעּב םנופ המשנ יד ןעוועג זיא סָאװ
 ןוא ,רָאטַאינַאגרָא ןייק ןוא רענדער ןייק ןעװעג טינ זיא םהרבַא
 ןרָאטַאזינַאגרָא עטסקיטכיװ יד ןופ רענייא ןרָאװעג רע זיא ךָאד
 2עפ ,רעטקַארַאכ ןקרַאטש ַא טימ שטנעמ ַא ,דנוּבײרעטשרעּב םנופ
 ּפטנָאק רעגנערטש ַא ,לַאעדיא ןייז רַאפ שפניתריסמ ףיוא קיא
 ,טעּברַאפ וצ רעקעװ ןוא רעוט רעכילדימרעדמוא ןוא רָאטַאר
 יידנעמוק רעד ןגעװ טמולחעג רעהפיוא ןָא דניק א יװ רע טָאה
 טימ טָאה ןוא טיײהשטנעמ רעטגינייּפרַאפ רעד ןופ הלואג רעק
 טרעטסײגַאּב טײקכילנעורעּפ רעלעדע ןוא רעכילרע גנערטש ןייז
 :ניא ןָארַא רבח ךיז טָאה םיא קנַאדַא ןוא .רעטעּברַא עשידיי יד
 .רעטשרעּב יד ןופ ןעייר יד ןיא טעּברַא רעד ןנעגעגרעּביא ןצנַאג

 ןענעק לָאז רע ואװ ,טעּברַא ןַא טכוזעג טָאה ןָארַא רבח
 עלַא ןקעלּפטנַא ןענעק לָאז רע ואװ ,ירפ ,קידנעטשּבלעז ןייז
 סע רע טָאה טציא ןוא -- ,חמשנ ןייז ןופ תֹוחֹוּכ ענעגרָאּברַאפ
 :רעטעּברַא רעד ןיא טירטסרַא ןטשרע ןייז ןופ ןיוש .ןענופעג !

 עשירָאטַאזינַאגרא עסיורג ענייז ןזיװעגסיױרַא ךיז ןּבָאה גנוגעוװַאֿב
 ןסַאמ טריזינַאגרָא טָאה רע .ןטייקיאעפ עשיטסידנַאגַאּפָארּפ ןוא
 .נוזַאּב ,סעשזנַארּב עצנַאג ןוא ןכַאפ ענעדיײשרַאפ ןופ רעטעּברַא/
 :עצ ןעוועג זיא רעטשרעּב ךַאפ רעד .ןָאיַאר:רעטשרעּב ןיא סרעד
 ןופ חטש ןסיורג ַא ףיוא ןעלזניא עטרעדנוזעגּפָא טייוו יװ ןּפרָאװ

 :רעּבוג רעקלַאװּוס ןוא רענװָאק ,רענליו ,רעקסנימ ,רעקסּבעטיװ|
 ןפױא ןפַאש וצ ןעוװעג ןעגנואװצעג רע ןיא רעּבירעד .סעינ
 עלַא ןופ דנוּב ַא 1898 רַאונַאי ןיא רָאפנעמַאזוצ-רעטשרעּב ןטסקעז

 "ןָאַאר-רעטשרעצ, םענעפורעגױזַא םנופ ךעלטעטש ןוא טעטש
 ןיא דנוב.רעטשרעּב רעשידיי רענײמעגלַא רעד ןעמָאנ ןרעטנוא|

 עקירעיורט יד ןעגנואווצעג םיא ןּבָאה וצרעד ."עטיל ןוא ןלױּפ

 =רעטשרעּב רעד ןיא רעטעּברַא יד ןופ ןעגנוגנידַאּב עשימָאנַאקע)
 טגײטשעגרעּבירַא טָאה עיצַאטַאולּפסקע יד ןאוו ,עירטסודניא

 .עטסגרע יד ןעװעג ןענייז םיאֹנּת עשינעיגיה יד ןוא ץינערג עדעי
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 ןיא ןוא טיײרּב רעד ןיא טילּבעצ דנוּב-רעטשרעּב רעד ךיז טָאה
 .ָארּפ ןשידיי םנופ דנַאּברַאפ רעקיטכעמ ַא ןרָאװעג זיא ,ףיט רעד
 טײקטריזינַאגרָא ןייז טימ רעטסומ ַא ןעוועג זיא סָאװ ,טַאירַאטעל

 ןופ רעטעּברַא יד רַאפ ןללפַא טסולספמַאק ןוא טײקיניזטסואווַאּב
 :עטניא ךס ַא טרעדָאפעג רעּבָא טָאה ץלַא סָאד .רעקלעפ ערעדנַא
 ?ףעטעּברַא רעשידיי רעד ןופ רעוט עטסעּב יד .תוחוּכ עטנעגיל
 טימ ןעניד ֹוצ דובּכ ןרעדנוזַאּב ַא רַאפ ןטלַאהעג ןּבָאה גנוגעוװוַאּב
 .שרעּב םעד טָאה ןָארַא רבח .דנוּב-רעטשרעּב םעד זיא טינ טָאװ
 "אפ ביל טושּפ ,רעטעּברַארעטשרעּב םעד ללכּב יו ,דנוּב.רעט

 .תריסמ ןייז רַאפ ,טײקשירַאטעלָארּפ רעתמא ןייז רַאפ --- ןעמוק |
 .פיוא ןייז רַאפ ,ןבעל ןרענעש ןרעסעּב ַא תבוטל ףמַאק ןקידשפנ
 ךיז טָאה רע .םוילַאיצָאס ןוא טייהיירפ וצ גנובערטש רעקיטכיר
 ןופ רעײפ ןצנַאג ןטימ ,שפנו בלב טעּברַא רעד ןבעגעגרעּביא
 .נײַא טינ ןעק ,טינ טסַאר ןוא טינ טור רע .המשנ רעגנוי ןייז
 .2סיֹואפ טכַאמ ןוא ענװַאק ןיא טעּברַא רע ,טרָא ןייא ףיוא ןציז
 ןוא ?סעסַאקח עטלַא רע טקיטסעפרַאֿפ ָאד ."ןָאיַאר , ןיא ?ןגולפ
 רע טעדנירג ָאד ;עײנ רע טריזינַאגרָא ָאד ןוא ?ןענייארַאֿפ,
 ןשיטסידנַאגַאּפָארּפ ַא ןטרָאד ןוא גנודליּבטסּבלעז רַאּפ ?לזיירק,ַא
 .מירָאװ ערעדנוזַאּב ַא ןײרַא רע טגָארט םוטעמוא ןוא ."לזיירק,
 םיא ןטכַא ןוא ביל םיא ןעמוקַאּב עלַא .טײקכילּביל ןֹוא טייק
 זַא ,טגָאזעג טָאה'מ ןוא .טרָאװ ןייז ךָאנ ןצכעל עלַא ,קיטכירפיוא
 אזַא, :םירבח עקירעּביא עלַא ןצ ךיילג טינ רָאג זיא ןָארַא רבח
 :ַאלפ ,רעקיצרַאה ַאזַא .ךָאד ןוא רענעטלַאהעגניַא ,רעטצעזעג
 ענדָאמ ַאזַא ךָאד ןוא רעגנערטש ענדָאמ .ַאוַא ,רעקידנעמ
 : --- י"רעּביל

 שיגרענע טָאה ןָארַא רבח סָאװ ,טייצ רעקיּבלעזרעד ןיא
 :?וטש וצ טרעהעגפיוא טינ רע טָאה ,גנוגעװַאּב רעד ןיא טעּברַאעג
 טָאה ,עיפָאסָאליפ ןוא ןטפַאשנסיו עשיטסינַאמוה יד הדמתהּב ןריד
 ץלַא טָאה ,סיױארָאֿפ ץלַא ןעגנַאגעג זיא ,טעּברַאעג ןוא טרידוטש
 =נוי רעד ןיא טעטירַאלוּפָאּפ ןוא גנונעקרענָא יד ןענואוועג רעמ
 ןבילקעגסיוא זיא ןוא גנוגעװַאּב רעשיטסילַאיצָאס ' רעשידיי רעג
 ּבילוצ זיא סָאװ ,ענװָאק ןיא טעטימָאק ןשידנוּב םניא ןרָאװעג
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 :עטלַאהעגּפָא ןטרָאד ,"דנוּבח ןֹופ ןצנערעפנָאק עטשרע יד
 .יַנַאגרָא רעלַאגעלמוא רעגנוי רעד רַאפ רעטנעצ ַא ןרָאװעג ,ענ
 ןריּפשוצכָאנ טרעהעגפיוא טינ ךיוא רע טָאה ױזַא טקנוּפ .עיצַאז
 ןופ ןרוטַארעטיל עקיסַאלקטשרע יד ןיא ןעגנוניישרע עטסיײינ עלַא
 ןכַאז עשינעצס ןוא ןעגנולייצרע ,רעדילןּבײרש וצ ךיוא יו ,עּפָאריײא
 וצ ןיװעגסױרַא טָאה סָאװ ,ןצרּפ .ל .י טימ ןרידנַאּפסערָאק ןוא
 ןּבירש וצ טרעטנומעג רדסּכ םיא ןוא גנוטכַא סיֹורג םיא

 רעמָאנָאטװַא ןַא ןעוועג זיא סָאװ ,דנוּבירעטשרעּב רעד
 עג ךיז טָאה ,"דנוּברעטעּברַא ןשידיי םענײמעגלַאװ םנופ דילגטימ
 ןיא ןקיטיינ ןעמונעג ךיז טָאה רע זַא ,טלקיװטנַא טייוו ױזַא טַאה
 ןעוועג זיא "עמיטש.רעטעּברַאװ עגנוי יד ,ןַאגרָא:ךַאּפ ןלעיצעּפס ַא
 רעטעגרַא;רעטשרעּב יד ."דנוּבז ןֹופ ןַאגרָא רענײמעגלַא רעד
 .ייא ןַא ןּבָאה וצ קנַאדעג ןופ ןרָאװעג טרעטסײגַאּב יוזַא ןענײז
 טעװעלאשזעג טיג ןּבָאה יז זַא ,ןַאגרָא-ךַאפ ןטקורדעג םענעג

 .עג ןסָאלשַאּב זיאיס  .םיא ןפַאש וצ ןעלטימ ןייק ןוא תוחוּכ ןייק
 ,ןָארַא רבח ןוא ."רעקעוו רעד, גנוטייצ עיינ יד ןפור וצ ןרָאװ
 םיא ןרָאװעג ןדַאלעגנײא זיא ,רעּבײרש ַא רַאּפ טמָׁשעג טָאה סָאװ
 רעד סױרַא זיא 1898 רָאי ןופ רעגמעצעד ןיא .ןריטקַאדער וצ
 טיג "רעקעװ רעדח זיא ןָארַא רבח םעד קנַאדַא ,רעמונ רעטשרע
 .הערעלַאּב רעעז ןעװעג זיא רע .ןַאגרָאײרַאפ רעגנע ןייק ןעוועג
 ,ללכּב רעטעּברַא ןשידיי רעדגָא ןדעי רַאפ טנַאסערעטניא ןוא קיד
 טבילעג טרַאצ טָאה ןָארַא רבח ."עמיטש;רעטעּברַאװ יד יװ טקנוּפ
 ןכַאמ וצ טּבילַאּב יז ןעעזעג קידנעטש טָאה ןוא רוטַארעטיל יד
 .טלָאמעד טָאהס וואו ,"ךעלוירק} יד ןופ טעירָאטירױא ענייז
 ,טסנוק יד ללכּב יו ,רוטַארעטיל יד זַא ,גנוניימ יד טשרעהעג
 רעד טימ ןעגנורדעגכרוד ןייז זומ רָאנ ,ךיז רַאפ ךַאז ןייק טינ זיא
 טגעלפ רעּבָא רע .ךאז:רעטעּברַא רעד ןעניד וצ טקעריד ץנעדנעט
 עזעלצנעדנעטיטינ יד ,עטכע יד אקווד זַא ,ןזייוורעד וצ ןעימַאּב ךיו
 .,רעמ ליפ ךאז.רעטעּברַא רעד תוהמ ןצנַאג ריִא טימ טניד טסנוק
 טָאװ היאר א רַאפ .ןצכעביירש עזעיצנעדנעט עקידנעיירש עלַא יו
 ,ןריפסקעש טַאהעג ביל טָאה סָאװ ,ןסקרַאמ טכַארּבעג רע
 לא רע טָאװ ןכּב .ןעװעג םיּכסמ םיא טימ טָאה'מ ןוא
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 ןרעמּוו עכילטע יד טריפעג ךיֹוא טסײג ןקיּבלעז םעד
 =בָא ןוא ןּבירשעג טָאה רע .טריטקַאדער טָאה רע סָאװ ,"רעקעווח
 טימ טצילּבעג ןּבָאה סָאװ ,ןענָאטעילעּפ ןוא ןעלקיטרַא ןעמונעג
 ײּב זיא רעטשרעּב יד ןופ ןַאגרָא-ךַאפ רעד .טנעלַאט ןופ ןעקנופ
 .ונ עטשרע ענייז טליפעגסיֹוא טָאה רע ,ןרָאװעג גנילּביל ַא םיא
 ,לַאנרושז םענייש ַא רַאפ טכַאמעג םיא ןוא ןרעמ

 עקיטלָאמעד יד סָאװ ,ןעװעג רעצמ ךסַא ךיז טָאה רע
 םעד ןזָאלוצס'ורא טביולרעד טינ ןּבָאה ןעגנוגנידַאּב עלַאגעלמוא
 ךיז טגעלפ ןרעדנַא ןויּב רעמונ ןייא ןופ .שידָאלרעּפ "רעקע'וח
 ןריוורענרעד ךיוא םיא ןגעלפיס ,םישדח עגנַאל ןופ טייצ ַא ןעיצּפָא
 :ןטימניא ןגעלפ סָאװ ,ךעלתויתוא-"רטמו לט / יד ןוא ןזיירג ךס יד
 טָאה ןזיירק עגנע ןיא .רעטרעװ:טסקעט ןיא ןלַאפנײרַא ןעגירד
 רעד ןיא ךיוא ןעלקיטרַא טקורד ןָארַא זַא ,ןּבעגעגרעּביא ןַאד ןעמ
 טושּפ טלָאמעד רעטעּברַא יד יב זיא סָאװ ,"עמיטש-רעטעּברַאװ
 ךשוח םיא טָאה'מ סָאװ ,םענייא ףיוא ןוא .ןעוועג טקילײהרַאפ
 שמיטש.רעטעּברַא , רעד ןופ רעטעגרַאטימ א זיא רע זַא ,ןעװעג

 ןלַאקָאל זיאיס:רעסָאװ ַא ןופ וליפַא רעדָא ,?רעקעוװ, ןופ רעדָא |
 -- ,דובּכה:תארי ןתמא ןַא טימ טקוקעג ןעמ טָאה ,?טַאלגנולפ
 :אלקָארּפ עקינײא ךיוא ןבירשעגנָא טייצ רענעי ןיא טָאה ןָארַא
 צָאּפ רערעדנוזַאּב ַא טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןּבָאה סָאװ ,סעיצַאמ
 | : ,טייקשיט

 ייטעט רעטיירּב ןייז טימ ןָארַא רבח רעד טָאה םורַא יֹוזַא
 יז ןֹופ םענײא ןעמֹונרַאּפ .עיגרענע רעסױרג ןוא טײק
 :רעטעברַא רעשידי רעד ןופ רעוט יד ןשיװצ רעטרע עטשרע
 ןיא ויױלּב טיג ןעגנוללקעג טושּפ טָאה ןעמָאנ ןייז ןוא גנוגעוװַאּב
 יד ךיוא --- ,םורַא טײװ רָאנ ,טנעקעג םיא טָאה'מ ואוו ,עגווָאק
 ןּבָאה ינָאקַאיניּב ןיא ..טקעמשרעד סעּפע ןיוש טָאה ײצילָאֿפ
 רעסיוא --- עלַא ,ןריאמ קיזײא ןגעװ ץלַא טסואועג עלַא ןיוש
 יז ןגָאזנָא טקעריד טלָאװעג טיג טָאה רעגייק ןוא ,ןרעטלע עניו
 ןעעשעג טינ סעּפע לָאז ס/ ,טַאהעג ארומ טָאה'מ ;"הרושּבח יד
 ויא טײצ רעד ןיא דָארג .."ןהכלמ טימ טרפּב ,ןעינומ טימ
 קיגשטעלָאס ןופ ןרָאפעג םוחנ יד יִּבר רעקילָאמַא סריאמ קיזייַא
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 .רעד ךיז טָאה רע ואוו ,ענוָאק ךרוד דנַאלגנע ןייק תונּבר ףיוא
 ןיציּבר יד טָאה ..טריטסערַא --זיא ריאמ קיזייַא זַא ,טסואוו
 טמַאזעגמוא לָאזימ ,לווירּב ַא ינָאקַאיניּב ןייק ןּבירשעגקעװַא ףֹּכיּת
 סָאװ ,ןריאמ קיזייַא ןעװעטַארסױרַאװ ענװָאק ןייק ןרָאפוצ ןעמוק
 .י"געװ ןטכעלש ַא ףױא קעװַא זיא רע לײװ ,הנּכס ןיא זיא
 =כעלש ַא זַא ,שרעדנַא טשינ ןעגנורדעג לווירּב ןופ טָאה לאומש
 =ײא סָאװ ןעװעג ךָאנ זיא היאר ַא !דמש -- טסײה געװ רעט
 סָאד --- ! רעטסיולק ַא --- ןגעקטנַא ןעוועג זיא ריטרַאװק סריאמ קיז
 :עגנָא ךיז טָאה'ס ןוא ןפָארטעג רענוד ַא יו עילימַאּפ יד טָאה
 :ג ןסָאלשַאּב זיא .ןרָאפ לָאז רעװ ,םעד ןגעוו תקולחמ ַא ןּביױה
 לאומש ןֹוא ,יקסנַאליװד השמ רעטעפ רעד לָאז ןרָאפ זַא ,ןרָאװ
 ןסירעג ךיז טָאה הּכלמ ...ןֹוז ןכָאנ העבש טצעועג ךיז --- טָאה
 -- -- -- ּפָאק ןופ רָאה יד

 ךיז רע טָאה ,ענװָאק ןיק ןעמוקעג זיא יקסנַאליװד זַא
 ןוא ךַארּפש ַא טימ תוינמכח ַא יורפ ַא ,ןיציּבר יד זַא ,טסואוורעד
 ןוא ןטרָאד טכַאמ רעטסכעה רעד וצ ןעמוקעגוצ זיא ,עטסיירד ַא
 געט עכילטע ןריאמ קיזייַא טָאה'מ זַא ,טנלדתשעגסיוא טָאה
 ,ןענופעג טינ ךַאז ןייק םיא יב טָאהימ תמחמ ,טײרּפַאּב טסערַא ןכָאנ
 לַאמָאלּפיד םיא טימ טריפרַאפ ןוא םיא וצ קעװַא ףּכית רע זיא
 שטָאכ טציא הרבס ַא ןיא רשפא ,םעד ןגעװ סעומש ַא שיט
 טייצ רעד רַאפ עמַאמ:עטַאט ןעגנערּב וצ טינ ןוא ךיז ןעזװצמורַא
 :סױרַא טשינרָאג ןופרעד יוו-יס טעװ ןדיי זַא ,"רבק ןיא
 ,"ןחישמ ךרוד זיולּב ןעמוק טעװ הלואג רעײז זַא ,יןעמוק

 קיזייַא טימ טכַארּברַאפ יקסנַאליװד טָאה טכַאנ עצנַאג ַא ,המודכו
 .ןגעוו םיחוּכיװ עשיטילָאּפ ןוא תוריקח עשיפָאסָאליפ ןיא ןריאמ
 עג ,םויה רדס ןפיוא ןענַאטשעג ןַאד ןענייז סָאװ ,ןגַארּפ עלַא
 ןויטיזָאּפ םֹוש ןײק וצ רָאנ ,גולק ןוא קיאור ,ךילטימעג טדער
 רָאנ םיא טָאה ריאמ קיזיֵַא .ןעמוקעג טינ יז ןענייז טַאטלוזער
 ?טנַאסערעטניא ױזַא, טָאה רע סָאװ ,טיירפ םיא זַא ,ןדלָאמעג
 גנַאלרַאפ סנרעטלע יד רָאנ ,טכַאנ יד רעטעפ ןטימ טכַארּברַאפ/
 ןַא ןיוש זיא ץרַאה ןייז לײװ, ,ןליפרעד וצ ךילגיממוא םיא זיא

 :ףעל םוצ קירוצ ךיז ןרעקמוא טינ ןיוש םיא טזָאל ןוא ערעדנַא



 אן ןא

 טעװ רע :רָאנ ךַאז ןיא .,"ּבעל רעגייטש ןטלַא םוצ ןוא ןענ
 טָאה יקסנַאליװד .םייה רעד ןיא ךיז ןְעורּפָא ןעמוק רשפא ךָאנ
 םעניײז רעּביא רָאנ ןיוש םיֹא טימ ןרָאפ וצ טלעוּפעג םיא יב
 טלָאװעג ןּבָאה ןעמרַאדנַאשז יד סָאװ ,ןַאדָאמעשט ןטכַאמרַאפ ַא
 וצ ןעװעג ןעגנואווצעג רע ןיא ,לַאוקָאװ רענװָאק ןפיוא ןענעפע
 .ןײלַא ןרָאפעגקעװַא זיא רעטעפ רעד ןוא ,ענוװָאק ןיא ןּבײלּברַאפ
 ריאמ-קיזייא ןַא ,ןהּכלט ןוא ןלאומש ןּבעגעגרעּביא טָאה יקסנַאליװד זַא
 רע טָאה ןַאד .החמש ַא רעיורט ןופ ןרָאװעג ּבוטש ןיא זיא ,"דיי ַא זיאז
 טימ שטנעמ ַא ,"תעד רֹּב א/ זיא ריאמ:קיזייא זַא ,טרעלקרעד יז
 ןופ רערעײט םיא ייּב זיא עעדיא ןייז סָאװ ,רעטקַארַאכ ןטסעּפַא
 ,לדייא ,קיאור ,שיגָאל טדער רעװ :ןּבעל םצע ןופ ןְליפַא ,ץלַא
 תונמחר טָאה :ןכיילג ןייז ןעניפעג יוצ קינײװ סָאװ ,לדייא יױזַא
 עצנַאג ידח זַא ,טגָאז רעּבָא ,רעטומ יד טּביל ,רעטָאפ ןייז ףיוא
 דיחי רעכילטיא ןוא טולּב ןוא ןרערט םי ַא ןיא ךיז טקגירט טלעוו
 רעד רַאפ/ ןָאט טעװ רע ;"םעד ןגעק ןָאט וצ סעּפע ביוחמ ןיא
 ןטלַאהּפָא טינ םיא טעװ ךַאז ןייק ןוא רענייק ןוא "טייהשטנעמ
 -- -- -- "!ןייז בירקמ ךיז טעװ רע--.,ןלַאּפרַאפ .ןופרעד

 בוטש ןיא זיא סיקטנַאליװד ןעגנורעלקרע עקיזָאד יד ךָאנ
 .לָע יד .דיחיףּב ןרעיײט ַא ןופ טוט ןכָאנ יװ רעיורט ַא ןרָאװעג
 ,ןעמוק ךָאנ רע טעװ רשפא :עלײװ ַא טרַאװעג ךָאנ ןּבָאה ןרעט
 ,ןעזרעד ןּבָאה ײז זַא רָאנ .טגָאזעגוצ רעטעפ םעד טָאה רע יװ
 ןבורּפ ןעז ענוװָאק ןייק ןרָאפעגקעװַא לאומש זיא ,טינ טמוק רע זַא
 ןטרָאד רעּבָא טָאה רע ,"ןייז וצ בטומל ריזחמח ןריאמ.קיזייא
 ןייק סעּפע טָאה רע זַא ,סָאװרַאפ קידנסיװ טינ ןײלַא ,טריּפשרעד
 לָאמַא רעדיוו ןוא ,ןוז םוצ ןטערטוצוצ טינ רעטרעוװ ןייק ןוא טומ
 ןּבירטעג סטסואוװַאּבמוא סעּפע ןופ רָאנ ,"הרּכה םוש ַא ןָאװ יװ יװַא
 ,רע טָאה ,ךיז ןעקנירט םייּב יורטש ַא ןָא קידנּפַאכנָא ךיז יװ ןוא
 ףכיּת זיא ,ןייוו ןעקנורטעגסיוא ,ןעוועג זיא גהנמ ןייז יו טיגרָאג
 ןדיאמ:{יזיא וצ קעװַא ןוא ןרָאװעג ךיז ייּב טסעפ ןוא רעטנומ

 ןיא רעצ ןפיט ַא טימ ןוא ןטוג טימ ןּבױהעגנָא טָאה רע
 ;רעמיצ סריאמ-קיזייַא ןטימ ןיא קידנעיײטש ,ןָאט

 ?ןוז ןיימ ךָאנ וטסיּב --- ,ריאמ:קיזיײא ---
 (וצ)



 !?עטַאט ,הלאש ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ ---

 !דיי ַא רָאנ ןייז ןעק ןוז ןיימ ---
 ! דיי ַא ןיּב ךיא =

 -תלשלש ןיימ ןיא דיי * רעטצעל רעד ןיוש ןיּב ךיא ,ןיינ ---
 יי ןלסחויה

 --ךיא ןוא ,דיי רע טלַא ןַא רָאנ טסיּב וד ,עטַאט ,ןייג --

 !רעיינ ַא
 --אב ס לארשי !ןדײײי עײנ ןייק ָאטינ !?דײ רעיינ ַא ---

 !דיי רעגנוי קיּבײא רעד ,דיי רעקיּביײא רעד זיא
 +עגרעּביא טָאה -- !עטַאט ,ןדיירפיונוצ טינ ךיז ןרימ ---

 | ,ןרָאװעג ןגיװשטנַא זיא ןוא ןוז רעד טקַאה
 טָאה ,ןזייּב טימ זיײװכעלסיּב ןּביױהעגּפָא לאומש טָאה ןַאד

 ריאמ:קיזייַא רָאנ ,תונעט עכילרעטָאּפ עיצקעל עצנַאג ַא ןטלַאהעג
 ,ןגיוושעג טָאה

 רע יװ ,ןָאט ןשירעלעפַאּב ַא טימ ןּביױהעגנָא לאומש טָאה
 ,תופיקּת רעטלַא רעד ןופ ןוזָגרי ַא טימ ,ןעוועג טנייוועג לָאמַא זיא

 :עגרעסיוא ןַא ןיא טָאה ,"בָא דֹוּבְּכ תריזגּבק ןטָארטעגסױרַא זיא
 | -- -- -- ןרענוד ןעמונעג דנַאטשוצ ןזעוורענ:ךילנייוו

 יד יװ םוטש ןּבילּבעג זיא ריאמ-קיזייַא --- ,טסיזמוא ץלַא
 -- -- -=- טגַאװ

 -- -- --- ?ןייטש ַא ףיוא עסָאק ַא,
 יװ טעּפילכעצ ךיז טָאה ,ןרָאװעג קיטנעתּפָא לאומש זיא

 .רַאפ א ךיז ןענעגעזעג םייּב קידנפרַאװ ןוא --- ,דניק זָאלפליה ַא
 .רָאג טימ ןרָאפעגקעװַא רע זיא "!דניק ןיימ ,קירוצ םוק ןטשואל
 | -- -- -- םײהַא קירוצ טשינג

 רעטָאפ םעד לָאמ ןטשרע םעד ןעעזעג טָאה ריאמ:קיזייַא
 ןרָאפ רעּבָא ,ןגָארקעג תונמחר םיא ףיֹוא טָאה רע ןוא קידנענייוו
 ..טנעקעג טינ רע טָאה עלייוו רעצרוק ַא ףיוא וליפַא םײהַא

 ,ןענָאיּפש ץענ ַא ןֹופ ןעמונעגמורַא טריּפשרעד ךיז טָאה רע
 ןפוא ןכילרעדנואװ טעמּכ ,ןקיצנוק ַא ףױא ךיז טָאה רע ןוא
 ינופ .קסניווד ןייק -- קעװַא זיא ןוא ענוװָאק ןופ ןסירעגסיֹורַא
 טײקיטעט ערעשיגרענע ןַא ךָאנ ןּבױהעגנָא רע טָאה סיוא ןענַאד
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 ;קסניוװד ןיא ןסעזעג טינ רע ןיא ךילטנגייא .טייצ רענװָאק ןיא יו
 רעטּפָא טגעלפ רע ןיהואוװ ,רעטנעצ רעד ןעװעג רָאנ זיא יז
 ץניװָארּפ רעד רעּביא ןריפעצ טגעלפ רע ןענַאװנופ ןוא ןעמוק
 רעמ ןיוש ללכּב זיא רע .המודכו רוטַארעטיל ,סעיצקורטסניא
 :עג טָאה רע ואו :טרָא ןייא ףיוא רעגנעל ןטעזעג טינ לָאמנײק
 ,טקיטכענעג טָאה רע ואװ ןוא ,טעטכַאנעג טינ רע טָאה ,טגָאט
 ,געװ ןיא ןעװעג קידנעטש זיא רע .טקיטשירפעג טינ רע טָאה
 .סטעּברַא ןכילרעהפיואמוא ןופ בצמ ַא ןיא ןענופעג ךיז טָאה
 ?סערק ןיא ?סעקװָאסַאמ,, ףיוא ןעעזעג םיא ןעמ טָאה ָאד .רעּביפ
 "סעקוװָאיַאמ/ ףיוא -- ָאד ,רעדלעװ רעשזעװענָאּפ ןוא רעקװַאל
 רע טריפ טָא ; טעטָאלּב רעקסניּפ יד ןשיװצ ןוא עיסעלָאּפ ןלא
 ץנליוו ןיא ,גרָאּבענעד ןיא ןעגנולמַאזרַאפ ןוא ןתעדה:בושי ךרוד
 קעּפ טימ ףרָאװ ַא ךיז רע טיג לָאמַא-טימ ןוא ,קטנימ ןיא ןוא
 ןייק ,יקשיװָאקליװ ןוא עירָאװלַאק ןייק רעלַאגעלמוא רוטַארעטיל
 ןטרָאד ןופ ,עװָאלָאּבשזרעװ ןוא טָאטשײנ ,ץעניטסיװ ,ןַאשזיוו
 ןייק ,קלַאװוס ןוא לָאּפמַאירַאמ ,יקשיװָאקליװ ןייק קירוצ רעדיוו
 רע .ףוס ַא ןָא יזַא ןוא ,קסּבעטיװ ןייק ןוא קסנימ ןייק ,עגליוו
 ןעייר עשירעלגנַאר יד טקיטסעּפַאּב ןוא טריאורטסנַאק ,טריזינַאגרָא
 .,טרידנַאגַאּפָארּפ ;סַאלק=רעטעּברַא ןשידיי ןטכַאװעגפיוא םנופ
 ,ץנעגילעטניא עשידײ יד טעּברַא וצ טקעװ ןוא טריאורטסניא
 ;"קלָאפ םענשַאּפערָאה םעד בוח ןסױרג ַא קידלושח זיא סָאװ
 ןופ הרושּב לד ןוא ,קנַאדעג ןעיירפ ןוא טכיל םוטעמוא טגָארט
 :קילג ןצנעלג -- טמוק רע ןיהואו ןוא .גנואײרפַאּב רעטנעָאג
 רע טניישרעד םוטעמוא רעּבָא .םיא ףיוא קידנקוק ןגיוא עכיל
 ?רַאפ רע יװ לענש יֹזַא טקנוּפ טרעװ ןוא רָאעטעמ ַא יװ
 -- -- --= ןדנואווש

 =נערטש-טּפַאהרעטסומ ַא ןעוועג ןָארַא רבח ויא טלוּכ לעו

 ירעדנואוו טושּפ טימ טָאה ןוא רָאטַאריּפסנַאק רעקיצנוק ןוא רעג
 עקיגױאכַאװ עשירַאצ יד ןכַאמ ןרַאנ וצ טנעקעג ןלַאפניײא עכיל
 ףוס .גנַאל טינ טרעיודעג רעּבָא טָאה סָאד .סרעּברעצ=ויּפשכָאנ

 לַאוקָאװ רענליוו ןפיוא ןרָאװעג טריטסערַא רע זיא 1899 רעמוז
 סָאװירָאנ רוטַארעטיל רעלַאגעלמוא רעשירפ טרָאּפסנַארט ַא טימ



 זו

 טריפעגּפָא הרימש רעגנערטש ַא רעטנוא ויא ןוא ץינערג ןופ

 -- -- -= לָאקָאטנַא ףיוא "רעמונ ןט:14? ןיא ןרָאװעג

 .טסואוועג טינ טסערַא ןקיזָאד םעד ןגעוו ןּבָאה ןרעטלע יד

 רעּבָא ,ווירּב ןריאמ-קיזיײַא ןופ ןעמוקַאּב טרעהעגפיוא ןּבָאה יז

 ,טײקיטכיזרָאפ תמחמ טינ טּבײרש רע זַא ,טנכערעג ןּבָאה יז

 -- יךיז טניפעג רע ואו ,ןסיװרעד טינ ךיז ןלָאז "ענעיק ידּכ

 עקילָאמָא ענייז עלַא ןופ .ןרָאװעג רעטרעדנעעג ַא זיא לאומש

 ןזעיגילער ןייז ןופ יװ ,תומולח ןוא ןעגנוּבערטש ,ןעגנַאלרַאפ

 םיא טָאה קנַאדעג ןיא .ןּבילּבעג טינ רָכֵז ןייק זיא ,םזיטַאנַאפ

 יעג זיא רע .."ןריאמ-קיזיַא ןעמ טיהרַאּפ יו, :טּבעלַאּב זיולּב

 ןריאמ;קיזײַא רָאנ ,"גנידצלַאװ ךיז ףיױא ןעמענ וצ טיירג ןעוו

 יַאװ ןיא ןוא רעייפ ןיא ןייג וצ ,ץלַא ןָאט וצ ;ןטדַאש טינ לָאז

 טרעהעגפיוא טָאה הּכלמ ---.ןעװעטַאר וצ ןריאמ.קיזייַא רָאנ ,רעס

 יד יװ ץרַאװש ןעגנַאגעגמוא זיא ,"ךיז ףיואק ,"ּבוטש ןפיוא ןקוקח

 ןגעלפ עטנַאקַאּב רעדָא םיבורק זַא ,עטמעלקעצ ַא קידנעטש ,דרע

 ץרַאה ריאח זַא ,ןרעפטנע יז טגעלפ ,תולאש טימ ריא וצ ןייטשוצ

 =ערַא ןכיגניא טעװ ריאמ.קיזייַאק זַא ,?סטוג-טינ סעּפע ריא טגָאז

 זיא'ס זַא .."ןּבעלרעצירַא טינ סע טעװ יז/ ןוא ,"ןרעװ טריטס

 טינ העידי םוש ןייק ןוז ןופ טָאה יז ןוא טייצ ערעגנעל ַא קעװַא

 טסברַאה ןיא גָאטיײרּפ ןטנגעררַאפ ַא ןיא לָאמניײא יז זיא ,ןעמוקַאּב

 ,ענוװָאק ןייק--ןרָאפוצ ןסָאלשַאּב טָאה ןוא ןרָאװעג קיאורמוא רעעז

 ,ענוװָאק ןיא ץלַא ךָאנ ךיז טניפעג ןוז ריא זַא ,טּבױלגעג טָאה יז

 ןעמוקעגנָא ןצימע ןופ זיא עגר רעקיּבלעזרעד ןיא דָארג ןוא

 :עג ןעקנואװעגנָא ןפוא ןטלעטשרַאפ ַא ףיוא זיא'ס ואוו ,ווירּג ַא

 טיג הּכלמ טָאה ,טריטסערַא טסנרע זיא ריאמ-קיזייַא זַא . ,ןרָאװ

 קינעמילּפ ריא טימ ןעמַאוצ זיא ןוא תוהיש ןייק טכַאמעג

 .ענװָאק ןייק ןרָאפעגקעװַא גָאטיײרפ ןקיּבלעז ןיא ךָאנ ךָאלּב .ש

 סיורג טימ ןּבָאה יז ןוא טכַאנ ערעטסניפ:קָאטש ַא ןעוועג זיאיס

 קיזייַא ואו ,ריטרַאװק יד טכוזעגסיוא םיוק ןטייקירעװש ןוא ימ

 יד .רָאזנעצ ַאיטימ טימ ןעמַאזוצ טניואװעג רעגנעל טָאה ריאמ

 'עג טיג גנַאל ײז טָאה'מ ןוא טרַאּפשרַאפ ןעוועג רעּבָא זיא ריט

 קינייװעניא ןופ רעּבָא יז ןּבָאה טייצ רעקיּבלעזרעד ןיא .טנפע
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 :עװַאּב עטרעדורעצ ךָאד ןוא עטקיטשרַאפ ,ןימ ַא טרעהעג טֹוג
 ןוא ןכַאז עטטכילרעדיוש יד טכַארטעגרעּביא הּכלמ טָאה --- ,גנוג
 / ףוסילּכיףוס טָאה'מ זַא .קערשטױט טּבעלעגרעּביא ןצרַאה ןיא
 ךיז טָאה ,רעמיצ ןיא ןײרַא ןענײז יז ןוא ריט יד טנפעעג
 טסערַא סריאמ-קיזייַא טימ גנַאהנעמַאװצ ןיא זַא ,ןזיװעגסױרַא
 =ץצ רעעז זיא רע ןוא עיזיווער ַא ךיז ייּב אפוג רָאזנעצ טרַאװרע
 ןצנַאג םעד ןעװעג רעבמ, טַאהעג ןיוש טָאה רע שטָאכ ,ןגָארט
 זַא ןוא .ענליוו ןייק ןרָאפ וצ ףֹּכיִּת ןטַארעג ײז טָאה רע .."ץמח
 .עגנָא טשרע יז רַאפ ךיז טָאה ,ענליוו ןייק ןעמוקעג ןענייז יז
 (טלַאטשנַאײסגנוריגער) ?עינעידשזערשטואק ןופ שינעפיול ַא ןּביוה
 ,קידנסיו טינ ךיז טכַאמעג רעדָא טסואועג טינ ערעדנַא יד ןופ ענייא ןּבָאה סָאװ ,טמַא וצ טמַא ןופ ןוא "עינעידשזערשטוא ןיא
 .רעד ןעניז יײז רעדיײא ןרָאװעג ןגױצעגסױרַא ןעגייז יז ןוא
 .- -- -- ךיז טניפעג ריאמ.קיזייַא ואוו ,ןעגגַאג

 טנופ ןגָאלשרעד ןצנַאגניא ,טקירדרעד ןעוועג ויא רעטומ יד
 ןצרַאה ןפיוא ןעקנערק ןּבױהעגנָא טָאה ,סנוז ריא טסערַא ןקיזָאד
 .רַאפ טָאה רעטָאפ רעד .ןרָאװעג טנוזעג טינ רעמ ןיוש זיא ןוא
 :לַאשטַאנח וצ ןרָאפ ןעמונעג טָאה ,ןטפעשעג ענייז עלַא ןפרָאװ
 תושקב עיינ ןוא עיג ץלַא עלייוו עלַא ןעגנַאלרעד ןוא "עווטס
 רעד ןופ שאר םוצ ,רָארוקָארּפ םוצ ,רָאטַאנרעּבוג רענליוו םוצ
 ?וס רעד ןיא שזַא טגנַאלרעד טָאה ,עירעמרַאדנַאשז רעלַאינרעּבוג
 ,טהָצעעג רָאנ טָאה רעצימע ןיהואוו ,םוטעמוא ,עטַאלַאּפ רענּבעד
 רעּבָא ,סעיצקעטָארּפ ענעּבוהעג טימ ןעמוקעגוצ םוטעמוא זיא ןוא
 ,טסעפ ןסעזעג זיא ריאמ-קיז ייא---ןפרָאװעגסױרַא ןעוועג זיא ץלַא
 ןטרַאװרעד טנעקעג טינ ךיז ןוא טּפשמ ןייז ףיוא טרַאװעג טָאה
 טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא ףוס לּכ ףוס טָאה לאומש .םיא
 .ץגנָא ןהּכלמ טימ ןעמַאװצ טָאה ןוא ?לטניזעג סיַאדמשַאװ ףיוא
 .עז ףיוא עמרוט ןיא ןוז םוצ ךָאװ עלַא ךילטקניּפ ןעמוק ןּבױה
 לֹּכ טימ סעקליסָאּפװ -- לָאמ ןדעי םיא קידנעגנערּב ,ןעגנוא
 | -- -- -- "בוט

 .ןוא ןײניטכַא םישדח ַא ןסעזעגּפָא ןָארַא רבח יא יא
 רעגנערטש ַא רעטנוא טײרּפַאּב 1900 ינוי ןיא יצ יַאמ ןיא םיא טָאה'מ
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 טלָאװעג רעעז ךיז טָאה עירעמרַאדנַאשז רעד---.טכיזפיוא-ײצילַאּפ

 :קיזייא ךרוד ,עיצַאנַאגרָא רעטגייווצרַאפ ַא ןופ סעצָארּפ ַא ןפַאש

 ןוא "דנוּבז ןופ רעטנעצ:טּפױה םעד ןּפַאטרעד יקסשינעוװעד ריאמ

 ןייז ןסָאלשרַאפ טָאה רעּבָא ןָארַא רבח ,לצרָאװ ןטימ ןקיליטרַאפ

 םרַאדנַאשז ןטבורּפעגסױא םֹוׁש ןייק סָאװ ,סָאלש ַא ףיוא ליומ

 םיא ןעגנולעג טינ לטימ םוש ןייק ךרוד זיא לוש סוװָאטַאּבוז ןופ

 :ןעמרַאדנַאשז רענליו םנופ עגַארּפ םוש ןייק ףיוא ,ןסילשוצפיוא |

 .ןעװעג טלָאװ רע יװ טקנוּפ ,טרעפטנעעג טינ רע טָאה לַארענעג

 ןרָאצ ןזָאלטכַאמ ןופ ךיז רעסיוא ,רעמוטש-ּביוט .רענערָאּבעג ַא

 ?סיוא טלפייווצרַאפ רעהרַאפ ַא ףיוא לָאמנײא לַארענעג רעד טָאה

 ' :ןענָארַא וצ ןעירשעג

 ןײא שטָאכ טדער !טײז ריא סָאװ שטנעמ רענרעזייא ---

 !ןײלַא טליוו ריא ןכלעוו ,שטָאכ טרָאװ ןקיצנייאנייא ,סורַא טרָאװ

 | ! ןריסקעלּפָאּפַא ךייא ןופ ךָאד ןעקימ

 ןוא טלַאקזײא ןּבילּבעג רעטײװ רעּבָא זיא ןָארַא רבח

 זיולּב ,עוטַאטס ענעסָאגעגסױא ןַא יװ ,קידנגייווש טרַאהנײטש

 קידנעמענכרוד ןגיוא עכילגנירדכרוד ,עגנערטש ,עפיט ענייז טימ

 :סיוא טינ רעטנּפָאװטנַא ןַא טָאה רענעי זַא ,ױזַא לַארענעג םעד

 ךַאמ ַא ,ןוא ןעמערּב יד ןזָאלעגּפָארַא טָאה ,ןקילּב ענייז ןטלַאהעג

 .טמורּבעגסיױװַא ,טנַאה רעד טימ קידנעוט

 -- -- -- !ןעמענ שרעדנַא ךייַא לעװ ךיא ---

 ,ןסיהעג ,ןזיװעגסױרַא רעטעּפש ךיז טָאהס יװ ,טָאה סָאד

 טעװ ,"רענָאיצולָאװער ןכילרעפעג} ןקיזָאד םעד קידנעײרּפַאּב זַא

 ןריינַאגרָא רעגײטש םעיינ ַא ףיוא לַארענעג=ןעמרַאדנַאשז רעד

 ,.םיא םורַא שזַאנָאיּפש םעד

 דימ רעעז טריּפשרעד ןָארַא רבח ךיז טָאה עמרוט רעד ךָאנ

 ,לסיּבַא ךיז ןעורּפָא ןרעטלע יד וצ םײהַא ןרָאפעגקעװַא זיא ןוא

 ירעד רע טָאה ,ינָאקַאיניּב עיצנַאטס ףיוא קידנעמוק ןיוש רעּבָא

 עפרַאש ןייז עכלעוו ןיא ,ןרישזַאסַאּפ עקידנגײטשּפָארַא רָאּפ ַא ןעז

 יַאּב סע טָאה דלַאּב .ןעמרַאדנַאשז -- טנעקרעד ךיילג טָאה גיוא

 טײרּפרעד טַאהעג ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,רעטָאפ רעד ךיוא טקרעמ

 תעדה-בושיֵא ןטלַאהעגּפָא רע טָאה .ןוז "ןטרעקעגקירוצא ןטימ
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 ןטימ ןוא ריאמ:קחצי רעדורּב ןטימ ,יקסנַאליװד השמ רעטעפ ןטימ
 ,רעדורּב רעקיצנייא סהּכלמ) יקסשינעוועד קחצי-סהרבא רעגָאװש
 זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאּב זיא'ס ןוא (שטנעמ-ןיזניא ַא ןוא רעגולקַא
 רעד ןופ רעדילגטימ עטסטיורטעגנָא ערעדנַא עקינייא ןוא עלַא יז
 :רַאּפ ןצ ךילגימ רָאנ סָאװ טימ ךיז ףױא ןעמענ ןלָאז החּפשמ
 ןָאטעג םענ ַא ךיז טָאה'מ ."אובּת אלש הֹרצ לּכ, ןופ ןריאמ-קיזייא ןטיה
 ףיוא ,ץלַא ןייז רעבמ ןעמונעג טָאה'מ ןוא ?ויכרַא, סריאמ.קיזייא וצ
 ווירּב ,רעדיוו רעכיּב יד ."הפרט , ןופ דשח ַא ןלַאפעג רָאנ זיא סע סָאװ
 ןענייז ,"רשּכח רַאפ ןרָאװעג טנעקרענָא ןענייז סָאװ ,ענייז םיבתּכ ןוא
 עטסנּבעגעגרעּביא עקינייא ןשיוצ ןטיה םוצ ףיוא ןרָאװעג טלייטעצ
 ןַא ףיוא ןריפ טפרַאדעג רע טָאה ץנעדנַאּפסערָאק ןייז ןוא םיבורק
 זַא ױזַא ,ײז ךרוד ךיוא ןפוא ןוויטַאריּפסנָאק ןכילנייװעגרעסיוא
 .טסָאּפ רעד טימ רעקרַאפ ןטקעריד ןייק ןּבָאה ןפרַאד טינ לָאז רע

 שטָאכ ןוז ןייז ויא טציא זַא ,טּבױלגעג טָאה לאומש
 ךילירפ וליפַא זיא ,טקיאורַאּב ךיז טָאה ןוא ,רערעכיז לסיּבַא
 ןעמוקעג זיאיס ןעוו ,ןרָאװעג רע זיא ךיליירפ סרעדנוזַאּב .ןרָאװעג
 ,וו .מ הלּכ סריאמ-טקיזייא גנוניואוײרעמוז ףיוא ינָאקַאיניּב ןייק
 ריא רַאפ ןײלַא טָאה רע .ןעװעג ןלעפעג רעײז םיא ןיא סָאװ
 טָאה רע .טריטנָאמער לעיצעּפס ריא דובּכל ,טיירגעגוצ רעמיצ ַא
 טעװ ריאמ:קיזיא ןוא ןײז הנותח דלַאּב טעוװס זַא ,טנײמעג
 ןקידגע טעװ ,ןרעװ רערעדנַא ןא "וראוצ לע םיחירח יד קנַאדַא
 ,"םוידוטש , ןייז ןיוש לָאז "...!שטנעמ ַא ןרעװח ןוא םוידוטש ןייז
 ..! ןעגנערּבפיורַא טננ ןּפיל יד ףיוא לי רע סָאװ ,?סָאד- טינ רָאנ
 ,יוװ .מ ןופ רעטקַארַאכ םניא ןעגנורדעגנײרַא ויא רע יוװ םעדכָאנ
 ןוא ןייז סע זומ ױזַא זַא ,גנוגייצרעביא רעד וצ ןעמוקעג וליּפַא רע זיא
 -- - --טקיאורַאּב ןוא טסיירטעג ןהּכלמ טָאה ןוא ,ןייז סע טעװ ױזַא

 ,שרעדנַא סע זיא ןעעשעג

 ריאמ:קייײא טָאה שוַאנָאיּפש ןקידהּפצוח-ּבָארג םעד תמחמ
 זיא ,ינָאקַאיניּב ןיא ןבײלּברַאפ רעגנעל טנעקעג טינ ןפוא םושג
 ,עגליוו ןייק ןרָאפעגקעװַא ןגעוו עקיטייז ענעדיײשרַאפ טימ סקַא-רעּפ
 סַאּפַא ןעמּונעג טָאה רע .ה .ד ?רעלַאגעלמוא, ןַא ָאד ןרָאװעג
 ךָאנ זיאס ּביוא ,רעמכָאנ ךיז טָאה ןוא ,ןעמָאנ ןדמערפ ַא ףוא
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 =ַאּב-רעטעּברַא רעד ןּבעגעגרעּביא רעירפ יװ ,רעמ ןעוועג ךילגימ

 ןיז ןופ תילכּת רעד ,ליצ רעד ןרָאװעג ןַאד זיא סָאװ ,גנוגעוו
 - =טּפױה ַא ןיא יװ ,ענליוו ןיא ןטעּברַא ןבילּברַאפ זיא רע .ןּבעל
 רעד ףיוא ןגולפסיוא ענייז ןכַאמ טגעלפ רע ןענַאװנופ ,רעטנעצ

 | .סרעטנעצ ערעדנַא ןיא רעדָא ץניוװָארּפ
 י1900 רָאי ןופ טפלעה רעטייװצ רעד ןיא ןעוװעג זיא סָאד

 ןוא רָאי רעקידמירוטש ַא ןעוועג זיאיס .ךס ַא ןעװעג זיא טעּברַא

 :וטש ַא ךָאנ רָאי רעיינ ַא ןעעזעג ךיז טָאה וויטקעּפסרעּפ רעד ןיא

 לגנַארעג רעשימָאנָאקע רעד זיולּב טינ טכָאקעג טָאה'ס ,רערעקידמיר

 =עזעוװעג רעד ןופ חטש ןצנַאג ןפיוא רעשיטילָאּפ רעד ךיוא רָאנ

 =ניא ַא ןעגנַאגעגנָא זיא'ס .עירעּפמיא רעשידנעלסור רעסיורג רענ

 עכילטע ןופ ךשמ ןיא ."דנוּבק ןיא טעּברַא-ריזינַאגרָא עוויסנעט

 ןיא "דנוּבװ ןופ ץנערעּפנָאק עטירד יד ןעמוקעגרַאפ זיא םישדח

 ןוויטַארעדעּפ םעד ןדנירג וצ תונכה ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז ,עשרַאװ

 רָאפנעמַאזוצ רעטירד רעד ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא ,דנוּב-רעּברַאג

 יַאזוצ ןטרעפ םוצ ןטיירג ןעמונעג ךיז טָאה'מ ןוא דנוּב-רעּברַאג םנופ
 .ךס ַא ןוא שיגרענע טעּברַאעג "ןָארַא רבח; טָאה ."דנוּבח ןופ רָאפנעמ

 טימ רעּבָא ,טײקיאור רעטסקינײװסױא טימ רע טָאה טעּברַאעג

 טָאה'ס ואוו ,םוטעמוא ןעוועג לופ זיא רע .תובהלתה רעטסקינײװעניא

 יעּברַא ןיא טקיטײנעג ךיז טָאה'מ ואוו ,"שטנעמ, ַא טרעדָאפעג ךיז

 ןגָארטעגנײרַא רע טָאה ,ןעמוקעג זיא רע ןיהואוו ןוא .רעוט=רעט

 עּביל טימ םיִא ףיוא טקוקעג ןּבָאה עלַא ןוא ,גנורעטסײנַאּב ןוא ןּבעל

 ןרָאװעג רע זיא טייצ רעצרוק ַא ןיא .גנוטכַא רעפיט ןוא ןצרַאה םנופ

 ןּבילקעגס'וא זיא ןוא ענליוו ןיא רעוט עטסנעעזעגנָא יד ןופ רענייא

 *ײטַאּב ךיוא ךיז טָאה רע ."דנוּבח ןופ טעטימָאק ןקיטרָא ןיא ןרָאװעג

 ,(עגליוו) "ףמַאקנסַאלקח יװ ,ןענַאגרָא=עסערּפ עשידנוּב יד ןיא-טקיל

 ,רָאטַאטיגַא ןייק ןעוועג טינ זיא רע--.וו .זַא .א "רעטעּברַא רעקסנימ;

 ןּבָאה סָאװ ,ןרוטַאנ עקיטכירפיוא.טינ ענעי טכַארַאפ ףיט טָאה רע

 ןפרַאװ ןוא ּבמָאלּפַא טימ ןדייר ,קרעוורעייפ ןזָאל וצ זיולּב טלָאה

 טָאה רע ..ןכַאמ יז סָאװ ,םשור םעד ןעז וצ ןטייז יד ףיוא ןגיוא

 עשיפָאסָאליפ יד ,טנרעלעג סעירָאעט עכילטּפַאשנסיװ ענייר יד

 =ןײר ַא ףיוא תועידי עפיט ענייז טָאה רע ןוא טרידוטש תוטיש



 זעען!

 .ייהעג יד ןיא סעירָאטידױא ענייז ןּבעגעגרעּביא ןפוא ןכילטפַאשנסיװ
 --ךעלזיירק ןוא ןזיירק עשירערעלקפיוא ןוא עשיטסידנַאגַאּפָארּפ עמ
 :סעג עשידיי יד ןופ ךעלּביטש-םידיוּב יד ףיוא ןוא ןרעלעק יד ןיא
 טָאה רע ןוא--,טעטשרָאּפ יד ןיא סעּפולַאכ יד ןיא ןוא טָאטש ןיא ךעל
 .עטוג יד הלועּפ יד קידנעעז ,טיירפעג ןצרַאה ןיא ךיז

 טימ סָאד ןוא ,ןטלעז ןטערטסױרַא ןָארַא טגעלפ סעדער טימ
 ,ןטערטסױרַא טגעלפ רע ןעװ ,לָאמ סכילטיא רעּבָא ,עצרוק רעעז
 .עגסיוא ךיז רע טָאה סרעדנוװַאּב .קורדנייא ןַא ןכַאמ רע טגעלפ
 .ט ,ּפ .ּפ יד טימ סעקימעלָאּפ עקידנפערטליצ ייד ַא טימ טנכייצ
 ןפורעג ךָאנ ןַאד ךיז ןּבָאה סָאװ ,"ןויציילעוּפ עטשרע יד טימ ןוא
 ' ."השומ נב

 טָאה יז .ידגוּבק ןפיוא הבהל.שא ןעװעג ןיא .ס ,ּפ .ּפ יד
 .סילַאיצָאס ןייא זיולּב ןריטסיסקע זומ ןלױּפ ןיא זַא ,ןטלַאהעג
  םעק סָאװ ,רעטעּברַא עשידיי יד ואוו ,עשיליוּפ יד ,ײטרַאּפ עשיט
 .גדייר:שידיי עקיליײװטיײצ ןדליּב ןפרַאד ,שילױּפ ןייק טינ ךָאנ ןענ
 ןעגנירדנײרַא ןטימ ,טייצ רעד טימ ןפרַאד סָאװ ,סעיצקעס עקיד
 ןדניװשרַאפ ,ןסַאמ עשידיי יד ןיא ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןופ
 ןגעװ העידי רעטשרע רעד ךָאנ ףֹּכיּת ןיוש יז טָאה רעּבירעד
 ןַא םיִא ןדלָאמעג 1897 רעּבמעטּפעס ןיא "דנוּבח ןופ גנודנירג
 .יטסיניװַאשא ,"רעשיטטיטַארַאּפעס} ַא יװ ,"המחלמח עגעדײשטנַא
 :ײז שירעסערפדנוּב ןוא ןסיּברַאפ סרעדנוזַאּב ,עיצַאזינַאגרָא "רעש
 טײצ ןופ ייז ןגעק טגעלפ .סעצװָאסעּפעּפ עשידיי יד ןעוועג ןענ
 .עג ןוא קיאור לָאמעלַא יז ןוא ןָארַא רבח ןטערטסױרַא טייצ וצ
 טימ ןריסוקסיד וצ טַאהעג רע טָאה רעּביל רעּבָא ,ןּפַאלקעצ ןסַאל
 .ףלַא םעד ןגעװ ןהנעטנײרַא ייז טימ טגעלפ רע .ןקַאילָאּפ םירבח
 .לַאנָאיצַאנ םענעגייא ןַא ףיוא טּועימ,טקלָאּפ ןדעי ןופ טכער ןופ תיּב
 רעד וצ הריּתס ןיא טינ ןפוא םושּב טייטש סָאװ ,ןּבעל ןלערוטלוק
 יז טגעלפ ;םזילַאיצָאט םוצ ןוא טּפַאשהכולמ רעטמיורטעג רעשיליוּפ
 עשירערילימיסַא רעייז זיא ,טרעקרַאפ ,שיטסיניװָאש זַא ,ןזייוורעד
 טכַאמש קלָאפ עשיליוּפ סָאד סָאװ ,ןופרעד טמוק סָאד זַא ןוא גנוניימ
 רע טָאה לָאמנײא .םזירַאצ ןשיסור םנופ ךָאי םענרעזייא ןרעטנוא
 טײרפַאּב טעװ ןליופ ןעװ זַא ,דליּב.טפנוקוצ ַא טלָאמעגסױא יז
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 קיטומסיורג ןַאד יז טעװ ,ןרעװ קיטכעמ ןוא קרַאטש טעװ ,ןרעוו
 יד ןרימַאלקָארּפ עטשרע יד ןײלַא טעװ ,ןרעװ שינַאמוה ןוא
 ;םיטּועימ עלַאגָאיצַאנ יד ןופ טכער יד ןוא טכער עכילשטנעמ
 ןלַאעדיא עטסנּביהרעד יד ףיוא טכַאמעג םַאזקרעמפיוא יז טָאה
 .טײגַאּב ןוא ןטסערג םעד ןופ ,רוטַארעטיל רעשיליוּפ רעד ןופ
 .נריר ַא ןּבעגעג טָאה סָאװ ,שטיוועקצימ סַאדַא ןריא סוינעג ןטסטרעט
 לופ ץרַאה ןקידרעטַאלפ.רעטיצ ַא טימ ןדיי ןעיירטעג ַא ןופ ּפיט ןקיד
 ןענייז ייז ןוא -- ,ןליוּפ דנַאלרעטָאפ םוצ עּביל רעטרַאצ רעסייה
 :ץגנָא טינ לָאמניײק יז טָאה רע .עטמעשרַאֿפ ,עטנּפָאװטנַא קעװַא
 םיא וצ ןּבָאה יז ןוא ,טרָאװ ןקיטכיזרָאפמוא ןייק טימ ןטָארט
 וצ לָאמעלַא ךיז ןשטנואועג ,טריּפשעג טקעּפסער ןקיטכירפיוא
 ןָארַא רבח יװ ,דניירפ=רענגעק עלעדייא ןוא עכילרע עניוזַא ןּבָאה

 :עג רענעזעװעג רעד ןופ לַאקָאל ןיא ןּבָאה ןויצ-ילעוּפ יד
 עשיטַאמעטסיס טנדרַאעגניַא עגנליוו ןיא "תּבש יגנעמ} טפַאשלעז
 ןרעװ טכוזַאּב ךייר ןגעלפ סעיסוקסיד יד ,"דנֹוּכ , ןטימ סעיסוקסיד
 לָאמנײא .עטנַאסערעטניא ןוא עסייה ןעוועג לָאמעלַא ןענייז ןוא
 .לַארענעג, ַא דנֹוּב םעד ןּבעג וצ ןסָאלשַאּב ןויצ .ילעוּפ יד ןּבָאה
 רעד) שטיװָאנָארַא ףסוי :ןטָארטעגסױרַא ןענייז ייז ןופ ?טכַאלש

 רעד םהרבַאװ ,('ריעצה לעוּפהװ ןופ רָאטקַאדער רעקידרעטעּפש
 םייח ,ןָאסדיגמ ,קַאטנָאט קחצי ,ןירעּפליײה "עשַארּבַאז ,"רעסעדָא
 .קסנימ ןופ רעגרעּב קחצי םלוּכ לעו ,וָאלעַארס חסּפ ,ןיקרעמ
 ,ןָארַא רבחש :ןטָארטעגסױרַא ןענייז ןטנענָאּפָא סלַא דנוּב ןופ

 ?רַאכַאזװ ,(רעצרַאװש רעד ,רעניילק רעד) רעּפעטש רעד רעטלַא

 .ילעוּפ יד .א .א ץינוויּפַארק ןמלק ,רעװָאזַאמ (ילאינדז) סקַאמ ןוא
 טימ ןּבָאה ןוא טנָאװַאּב ןוא טריזינַאגרָא טוג ןעוועג ןענייז ןויצ

 זיא סָאװ ,םַארגָארּפ סדנוּב ןופ ןטסעפדנורג יד טריקַאטַא תוחוּכ עלַא

 רעד .ךַאװש ץנַאג תמאּב ךָאנ ןעװעג ןריא לייט ןלַאנָאיצַאנ םניא
 ןּבָאה'ס ןוא רעקידלַאװעג ַא ןעוועג זיא עוויסנעפָא רעד ןופ םשור
 יָאֹּפָא יד ..ירעטעּברַא עשידנוב יד ןופ רעצרעה יד ןָאטעג רעטיצ ַא

 :ַארעגסױרַא רעּבָא ,סעקַאטַא יד ןגָאלשּפָא טבורּפעג ןּבָאה ןטנעג
 ךילטנגייא טקידיײטרַאפ טָאה רע .ןָארַא רבח רעד--טָאה טעוװעט

 ,םַארגָארּפ יד יװ ,דנוּב ןופ םַארגָארּפ עקיטלָאמעד יד יױזַא טינ
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 ךָאנ טשרע טפרַאדעג ,גנוניימ ןייז טול ,טָאה דנוּב רעד סָאװ
 קידנרירעּפָא ,קיניזפרַאש ןוא גולק טדערעג טָאה רע .ןעמעגנָא
 .נגייא טימ ,רוטַארעטיל ןוא עטכישעג רעשידיי טימ סרעדנוזַאּב
 ףיוא םשור ןרעייהעגמוא ןַא טכַאמעג טָאה ןוא ,ןעמויגָאל עקיטרַא
 -- -- -- רענגעק ןוא רעגנעהנָא ףיוא ,ןעמעלַא
 זיא ָאד ,קימעלָאּפ טַאהעג ביל ללכּב טלָאמעד טָאה ןָארַא = =
 טייצ רעקיּבלעז רעד ןיא רעּבָא ,קידנסייּב ,קיציװ ,ףרַאש ןעװעג רע
 רענגעק םעד טָאה רע .רענגעק םעד קידנעװענַאש ,לדייא עגדָאמ
 טינ םיא לָאמנײק ,טרעהעגסיוא סַאזקרעמפיוא .ןוא קיאור רעירפ
 רעד ןיא ןעגנירדוצניירא טימַאּב ךיז טָאה ,ןטימניא ןסירעגרעּביא
 ןוא ןליפ ,ןעקנעד רעגיטש ןייז ןיא ,רענגעק םנופ עיגָאלָאכיסּפ
 טלָאמעד טשרע ןוא ,םיא ןײטשרַאפ וצ טוג ידּכ ,ךיז ןקירדסיוא
 .קיגָאל רענייר ןופ דוסי ןפיוא תוגשה ענייז ןּבױהעגנָא רע טָאה
 טינ לָאמניײק םיא ,רענגעק םעד טלמוטרַאפ טינ לָאמניײק טָאה רע
 .רע גנערטש םיא וצ זיא ,לסיפ שימעלָאּפ ןיק טלעטשעגרעטנוא
 רעד ןעוװעג ללכּב זיא טיײקיטכירפיוא ןוא טייקכילרע .ןעװעג ךיל
 ,נכײצ רעּבָא ךיז טָאװ רע .םענייז רעטקַארַאכ םנופ ךירטש:טּפיױה
 .עג וצ ןגױצַאּב שיטסַאקרַאס וליּפַא ןוא שינָאריא ךיֹוא !זײװ
 ןוא טײקשלַאפ רעכילניילק טימ ןּבָאה טָאװ ,ןענױשרַאּפ עסיוו
 ןוא ןח םיא ייּב ןעשטנַאילקסיוא טלָאװעג ךעלעכיימש עקידהפינח
 ןיא זיולּב קידנעטש רע טָאה טײל ענױזַא רַאפ ...גנונעקרענָא
 : טַאהעג טרָאװ

 !רעקימָאק --
 ןיא .טנעװקעסנַאק קידתונמחרבמוא ןעװעג ויא רע

 ןעמוקעג רע זיא םיֹוק ,םישעמ ענײז ןיא ןוא ןעקנעד ןייז
 ןעועג זיא רע .גנוגייצרעּביא רעטסקינייװעניא זיא'ט:רעסָאװ וצ
 .כיוו ַא רעדָא ןיגע ןקיטכיװ זיאט:ןכלעוו ַא ןסיירוצרעּביא חוּכּב
 זַא ,טגײצרעּביא ךיז טָאה רע ּביוא ,ןטימניא טעּברַא עקיט
 ףיוא טקוקעג טינ טָאה רע .קירעּביא רעדָא ךילדעש ןיא סָאד
 טקוּבעג טיג טָאה ןוא הביבס רעד ןופ גנוניימ רענעמונעגנָא רעד
 ,ןומה םוצ ךיז

 --ןפַאש ,ןעיוּב ,ןריוינַאגרָא ןינע םעד טַאהעג ּביל טָאה רע
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 יד טימ ןקירדסיוא ךיז טגעלפ רע יװ ,/סקיּביײא ,סטֹוג ,סגולקח
 =נוהרָאי ןט:19 ןטימ ןופ ןטסילַאעדיא עשיסור יד ןופ רעטרעוװו
 ,ןטלַאהעג טָאה רע לייו ,קימעלָאּפ טַאהעג ּביל ןַאד טָאה רע .טרעד

 טקינײר ,עקיטכירפיוא יד ,עכילרע יד .ה .ד ,קימעלָאּפ יד זַא !
 יעג עקַאט ןײלַא זיא רע ןוא ,ןסְקּוװנָא עדליװ יד ןופ לכש םעד
 לָאמעלַא טָאה סָאװ ,רעקימעלָאּפ רעקידרעייפ ַא טלָאמעד ןעוו
 ,לַאּפײּב ןפורעגסױרַא טּפָא ,טנַאמרעד ןיוש יװ ,ןוא טרינָאּפמיא
 זַא ,ןגָאז טגעלפ רע ןוא עדנַאגַאּפָארּפ יד טַאהעג ּביל טָאה רע
 יד טיג ןוא ,'ןעיוּב ןוא ןפַאש וצ רעקעװ רעתמא רעד/ זיא יז
 טיוּב ןוא ךילכעלפרעּבױא םצע ריא טיול זיא סָאװ ,עיצַאטיגַא
 םָארּפ רעקידנצנעלג ַא ןעוועג זיא רע ןוא .ןטקניטסניא ףיוא בור'ס
 טרעטסײגַאּב טושּפ ןעוועג ןענייז ,,ךעלזיירק, ענייז .טסידנַאגַאּפ
 :רעטעּברַא עקיטכיוו רוד ןצנַאג ַא .ןגיוצרעד טָאה רע ןּוא םיא ןופ
 טָאה רע .רוטַארעטיל יד טַאהעג ּביל רע טָאה רעמכָאנ רעּבָא .רעוט
 .רַאפ יד ייּב ךעלקעטָאילּביּב ןופ גנופַאש רעד רַאפ ןָאטעג ךס ַא רעעז
 .רַאפ ןטריזינַאגרָאײקיטכעמ טלָאמעד םייּב סרעדנוזַאּב ,ןכַאפ ענעדייש
 ןָא טלָאמעד ןופ זיא'ס ןכלעוו ייּב ,עטלעטשעגנָא-סלדנַאה יד ןופ ןייא
 טָאה ןירעד .קעטָאילּביּב ענעגייא ןא ןּצָאה וצ עיצידַארט ַא יו ןּבילּברַאפ
 יד ןופ רָאטַאזינַאגרָא םעד ,ץיגוויּפַארק ןמלק טימ ןעמַאזוצ טעּברַאעג רע
 - ."עלעּבעװשז ,"יקסוועשערעשז) יקסּבַאװש לקנַאי ןוא ,סעקישטזַאקירּפ

 =ַאּב לָאמעלַא ןָארַא רבח ךיז טָאה עּביל רערעדנוזַאּב ַא טימ
 ןגעו ,רעטַאעט ַא ןגעװ טמולחעג טָאה רע .רעטַאעט םוצ ןגיוצ
 רע .רעטעּברַא עשידיי יד רַאפ רעטַאעט ןשירעלטסניק ,םענייר ַא
 רעד וצ ךיז ןעיצַאּב וצ ןייז ררועמ לָאמעלַא םירבח יד טגעלפ
 :עט רעד ,טלָאװעג טָאה רע .טסנרע ןצנַאג ןטימ עגַארפ:רעטַאעט
 םנופ קַאמשעג ןשיטעטסע םעד ןעיצרעד ןוא ןקעװ לָאז רעטַא

 ןייז ןבעגרעטנוא ךיז ןגעלפ רעטעּברַא יד ןוא .רעטעּברַא ןשידיי
 ןע םעד רַאפ ןעמענ טייצ וצ טײצ ןופ ךיז ןגעלפ ןוא העּפשה
 המחלמ יד, סיקס--גַא יװ ,ןעלקַאטקעּפס עסיוועג ןריפכרוד ךיוא ןוא
 (ענליוו ,קסניווד ,ענוװָאק) "רעּבעווא סנַאמטּפױה ןוא "ןּבעל ןרָאפ
 סקַאמ ץעװָאדנוּב םענעּברָאטשרַאפײגנוי םנופ ףליהטימ רעד  ײּב
 =טיסקע טינ טעמּכ ןַאד טָאה רַאוטרעּפער רעשידיי ןייק .רענזיוּפ
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 יד ןופ קרעװ עקיסַאּפ ןצעזוצרעביא טכוװעג ןָארַא טָאה-- ,טריט
 ענייז טבורּפעג ןײלַא וליּפַא טָאה ןוא ןרַאוטרעּפער עשיאעּפָאריײא
 ןענַײז טײצ רענעי ןופ ןטפירש ענייז .גרוטַאמַארד סלַא תוחֹוּכ
 .גוקישרַאפ ,ןטסערַא ,ןעגנוכוז.זיוה יד תעּב ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ
 ץרוק'ס טליפעגסיוא ןּבָאה סָאװ ,ןעגנורעדנַאװ ןסאמ ןוא ןעג
 | --. == -- סנייז ןּבעל

 .יא ןעװעג יקסשינעװעד ריאמ:קיזייא זיא ןפוא ַאזַא ףיוא
 רעטסנרע רעד ןופ טיּבעג ןפיוא ןרענָאיּפ עטשרע יד ןופ רענ
 ןופ טיּבעג ןפא ךיוא יװ ,רעטעּברַא עשידיי יד רַאְפ עסערּפ
 ןשירעלטסניק ,םענייר ןשידיי ןוא עיגרוטַאמַארד רעשידיי רעטסנרע
 -- -- - רעטַאעט

 ךיק רעוװיטַארעּפָאָאק רעטשרע רעד ןיא ןיא 1900 .צעד ןיא
 .ןלרגעג) ענליוו ןיא סָאג רעקצינדור ףיוא סעקישטזַאקירּפ יד ןופ
 ,ךיז טײטשרַאפ ,גנוטַארַאּב ַא ןעוועג (ץינװיּפַארק ןמלק ךרוד טעד
 םוצ ןוויטקעריד ןגעוו עיצַאוינַאגרָא רענליו רעד ןופ ,עמייהעג ַא
 עגנַאל ןעוועג ןענייז םיחוּכיו יד ."דנוּבח ןופ רַאפנעמַאזצ ןטרעפ
 ןגעװ טיירטש ַא טרעקַאלּפעצ ךיז טָאה טשרקיע.רעד .עסייה ןוא
 רעד ןיא עגַארּפ רעלַאנָאצַאנ רעד ןגעו ןוא רָארעט ןשימַאנָאקע
 .ָאקע ןופ רעגנעהנָא עטייה ןעוועג ןענייזס ,"דנוּב; ןופ םַארגָארּפ
 ,ןגָאלש) רעכערבקיירטש ןוא םימּבײלעּב ןגעק רָארעט ןשימָאנ

 :סױרַא רעייפ טימ זיא ןָארא .(ןּביוש ןכערּב ,םעלָא טימ ןסיגּפָא
 תודימ יד טּברַאדרַאפ סָאװ ,ףמַאק ןופ ןפוא ַאזַא ןגעק ןטָארסעג
 רעגערט ענײרלָאטסירק יד ןייז ןפרַאד סָאװ ,רעטעברַא יד ןופ
 ?טװַאה רעטעּברַא יד טריטידערקסיד ,לַאעדיא ןשיטסילַאלצָאס םנוֿפ
 רעטעּברַא יד סָאװ ,טפאשלעזעג רעד ןופ ןגױא יד ןיא גגוג
 םעד ּפָא טכַאװש ןוא ,סעיטַאּפמיס עריא ןיא וזַא ךיז ןקיטיינ
 עכלעוו ,ןסָאמ:רעטעּברַא יד ןופ ןייזטסואווַאּב ןשיטַארקָאמעדלַאיצָאס
 טוג ץלא ןיוש ןלעװא סָאװ ,יסעקיװעיַאּבא יד ףיוא ךיז ןזָאלרַאפ
 ,"ןכַאמ

 םעד ןקעװ רעהפיוא ןָא זומימ !גנורעלקפיוא יד זיא -- ןָפרַא טגָאזעג טָאה -- לטימ רעטסקידריװ ןוא רעקיצנייא רעד --
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 ןַאד .רעטעּברַא יד ןופ ליפעג-תודחַא םעד ןוא ןײזטסואווַאּבנסַאלק
 ןייז טינ סרעכערּבקיירטש ןייק ןלעוו

 טגָאזעגסױרַא ךיז רע טָאה םימעט עקיּבלעזיד תמחמ טעמּכ

 טדנעװעגנָא טגעלפ סָאװ ,רָארעט ןשיטילַאּפ םעד ןגעק ךיוא

 ןגעק ןוא ײצילָאּפ רעד ןופ םישעמ-דלַאװג ןגעק לטימ סלַא ןרעוו

 | .סענָאיֿפש
 בור ןסיורג ַא ןענואוועג ןּבָאה ענייז ןעגנוניימ עקיזָאד יד

 םַאזוצ ןֿפױא ךיוא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ףוס םוצ ןענייז ןוא תֹועְד

 םיא סָאװ ,(1901 יַאמ 27 ןיּב 24 ןופ קָאטסילַאיּב ןיא) רָאפנעמ

 .םיא ןיא ךיז ןקילײטַאּב וצ ןעוועג טרעשַאּב טינ זיא

 עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ףיוא ךיוא

 עסױורג ַא טַאהעג ןָארַא רבח טָאה דנוּב ןופ םַארגָארּפ רעד ןיא

 רעשיאיײטרַאּפ רעד ןופ ןענייז ןעגנונײמ ענייז ,תמא .העּפשה

 טָאה לָאמעלַא רעּבָא ,ןרָאװעג ןעמונעגנָא טינ בור'ס ץנעגילעטניא

 יז רעטעּברַא יד דָארג ליײװ ,ןענעכער ייז טימ טזומעג ךיז ןעמ

 .יייז רַאפ ןענַאטשעג סלייטנטסערג ןענ

 =עּברַא ןשידיי םוצ ןעמוקעג ןעוועג ללכּב זיא ץנעגילעטניא יד

 ךָאנ ךיז טָאה ןוא ,ןטכיש ערעכעה יד ןופ רָאנ ,ןסַאמ יד ןופ טינ רעט

 -עג טינ ךָאנ ךילטנגייא רָאג טָאה ,ייז טימ טבעלעגנייא טָאהעג טינ

 ןיז ףיוא טדערעג טינ וליּפַא טָאה ,רעטעּברַא ןשידי םעד טנעק

 :יסור-טריל:מיסַא ןעוועג ןענייז ללכּב ןטנעגילעטניא יד ...יךַארּפש

 =ַאנ רעד ןיא רקיע ןייק ןעװעג טינ יז ייּב זיא שידיי .טריציפ

 עיצַאטיגַא ןופ לטימ ַא רָאנ ,"דנוּב , ןֹופ םַארגָארּפ רעלַאנָאיצ

 ןענעק ןוא "ןדיי קילעפוצ ןענייז; סָאװ ,רעטעּברַא יד ןשיווצ

 -יסַא עצנַאג יד טנשרַיעגּפָא ןּבָאה יז .שיסור ןייק טינ ךָאנ

 'רוּב ןשידי םנופ עיגָאלָאעדיא עשינָדחּפ=שיפַאלקש עשירָאטַאלימ

 ךיז רַאפ טסואווַאּבמוא רשפא ,םעדכָאנ ,םזילַארעּביל ןזַאושז

 ןוא סַאג:רעטעּברַא רעשידיײ רעד ףיוא יז ןגָארטעגרעּבירַא ,ןײלַא

 רעד ןיא טגעמָאמ ןלַאנָאיצַאנ םעד ןענַאטַאּב וצ טַאהעג ארומ

 עלעיצעּפס ןלעטשוצסױרַא ןוא טעּברַא רעשיטַארקָאמעדלַאיצָאס

 טיג הלילח ייז לָאזמ ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םנופ ןעגנורעדָאפ
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 ,טקנוּפדנַאטש ןשיטַארקָאמעדלַאיצָאס ןופ אקווד ןוא ,טרללומרָאפ קידנצנעלג ןוא טעדנירגַאּב גנורעדָאּפ ןייז טָאה רע ןוא .םַארגָארּפ עלַאנָאיצַאנ ענעּפָא ערָאלק ַא ןעמעננָא לָאימ ,ןרעװ טרעדָאפעג שירָאגעטַאק לָאז רָאפנעמַאזוצ ןטרעפ ןפיוא זַא ,רַאפרעד ןטָארטעגסױרַא שיגרענע זיא רע ןוא --,ןעוועג עגייו ךיוא ןעגייז סָאוו ,ןעגנַאלרַאפ ןוא ןליפעג ,ןעקנַאדעג ערעייז טסואוועג טוג טָאה ןוא רעטעּברַא עשידיי ןסַאמ עקידעבעל יד טימ ןָאט וצ טַאהעג טָאה רע רעיצ ,זָאּפ רעדנַא ץנַאג ַא ףיוא ןענאטשעג ןענייז סָאװ ,ץנעגילעטגיא ףעד ןשיוװצ (ייווצ רעדָא רענייא ךָאנ ןוא ק אווטיל .ַא) םידיחי יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ײןָארַא רבחח ..י"רעטעּברַא ףשידיי יד ןופ ןײזטסואווַאּבנסַאלק םעד ןעלקנוטרַאּפ טינ לָאזח סָאד ,גנוקיטכער / .ַאבכײלג רעלַאנָאיצ ַאג ןופ טקנוט םעיינ ַא ףיוא גנוקיטכערַאּב .כײלג רע כילרעגריּב ןגעװ טקנופ םעד ןטײברַאכ וצ טַאהעג ארומ טָאה ןטנעגילעטניא יד ןופ טײט רעסיורג ַא .טכער עלַאג :ָאי צ ַא 1 עכײלג ןופ גנורעדָאפ יד טריטַאּבעד סייה ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא ןוא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוּב עלַא ןיא ךיז טָאה ."דגוּב ןופ םַארגָארּפ רעד ףיוא ןויצ:ילעופ --- "השמ+ינּבח לד ןופ עוויס .נעפָא עקידמירוטש יד ךיוא טַאהעג טרפ םעד ןיא טָאה גנוקריוו צסיורג ַא .טקידירפַאּב טינ רעטעּברא יד טָאה גנוליטכערַאּבכײלג עכילרעגריּב יד .רָאפגעמַאזוצ ןטירד ןופ םַארגָארּפ ענעמונעגנָא יד ןקוקוצרעּביא טײקיטײנ יד ןעמוקעגפיוא זיא סע ןוא ןסַאמ .רעטעּברַא ערעטיירּב ץלַא ןעמונעגמורַא סעיצַאזנַאגרָא יד ןּבָאה 1900 רָאי ןרענָאיצולָאװער-שימרוטש סנופ רעּבָא ךשמ ןיא .טכער עכילרעגריּב עכײלג ןגעוו טקנוּפ ַא זיולּב םַארגָארּפ ןיא ןרָאװ צג ןעמונעגנָא זיא'ס ןוא ןטנעגילעטניא עקיוָאד יד ןעוועג חצנמ ןֿבָאה ,טיירּב גונעג טינ ךָאנ ןעװעג ןעגייז סעיצַאזינַאגרָא יד .תעּב ,(1899 רעּבמעצעד ןיא ענוװָאק ןיא) "דנוּבח ןופ רָאפנעמַאזוצ ןטירד ןפיוא .המודכו ?םזיטַארַאּפעסװ ,"םזיניװָאשח ןיא ןייז דשוח
 ,לעניגירַא ןוא ײנ ןעװעג טײצ רענעי ןיא ןיא עיצַאנ רעשידיי רעד רַאפ עימָאנָאטװַא רעלַאנָאיצַאנ רעטײרּב ַא ןופ טייקיטיינ רעד ןגעוו רעגנעהנָא ענייז ןוא ןָארַא רבח ןופ עירָאעט יד
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 יַאּפיקידהנושמ וליפַא רדח ןטלַא ןופ ןרָאטַאלימיסַא יד רַאפ ןוא

 .ַאזוצ ;ןצנַאגניא ןרָאװעג ןעמונעגנָא טינ זיא יז ןוא ,לַאסקָאדַאר

 ןגָארטעגנײרַא יז זיא ןעגנונײמ עשירענגעק ערעדנַא טימ ןעמ

 יז .ןעגנַאגעגכרוד טינ -- ןוא רָאפנעמַאװצ ןפיוא ןרָאװעג

 יַאֹּב (ןיז ןרעסעּב ןיא) עקידגריזילַאנָאיצַאנ ַא טַאהעג רעּבָא טָאה

 יר ןופ תוחומ יד ןיא ןעגנורדעגנײרַא ןיײװכעלסיּב זיא ,גנוטייד

 ריא רעטנוא זיא רָאפנעמַאזצ ןפיֹוא ןליפַא ,רעמכָאנ .ןסַאמ

 וצ לגנַארעג ַא ןגעװ טקנוּפ ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא טרָאפ העּפשה

 יד ןופ עיצַארע ד עפ ַא רַאפ ןוא קורד ןלַאנָאיצַאנ םעד ןטכינרַאפ

 עימָאנָאטװַא רעלַאנָאיצַאנ רעקידנעטשלופ ַא טימ ןטעטילַאנָאיצַאנ

 ןױש זיא סָאד ןדיי יד רעדנוזַאּב טלעטשעגסױורַא טינ םגה ,ללכּב

 יעקרענָא רעקידנעטשלופ רעד ּוצ סיוארָאפ טירט ַא ןעוועג רעּבָא

 :ָארּפ רעד ןיא עימָאנָאטװַא רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד ןופ גנונ

 ָארּפ עקיזָאד יד טָאה לייט ןסיורג ַא ןיא ןוא ."דנוּב, ןופ םַארג

 ."ןָארַא רבחח םעד ןעקנַאדרַאפ וצ םַארג

 ןַא ןעניז ןדיי זַא ,ןטלַאהעג "ןָארַא רבחח טָאה רעטײװ

 ןַא זיא טַאירַאטעלָארּפ רעשידײ רעד ןוא עיצַאנ עכילטלעװלַא

 יד ףיוא טקוקעג טינ ,טַאירַאטעלַארּפ רעשידיי רעכילטלעװלַא

 :ירעד .תוכולמ עזַאושזרוּב-לַאדָאעפ יד ןופ ןצינערג עקיליײװטיײצ

 ןסײה לָאז "דנּבח רעד זַא ,רַאפרעד ןענַאטשעג רע זיא רעּב

 ןפורעגנָא טינ ,'דנוּברעטעּברא רעשידיי רענײמעגלַא רעדט

 גנוניימ עקיזָאד יד .דנַאל זיאיס=רעסָאװ ַא ןופ ןעמָאנ ןייק ייברעד

 ויא יז ,ןטלַאהעגרעטנוא ןרָאװעג טינ םעניק ןופ טעמּכ זיא

 סנָארַא ,ץינװיּפַארק ןמלק וליּפַא .ןרָאװעג טריטָאנרַאפ ןולּב

 .ריא ןגעק ןעװעג זיא ,רעגנעהנָא רעקידנעטש

 נבעגעגרעּביא רעטסערג רעד טימ טעּברַאעג ןָארַא טָאה יױזַא

 יךיז ןָא קידנסעגרַאפ ,ןַא;;רעטעּברַא רעשידײ רעד רַאפ טייק

 ךַײלגוצ זיא ,רעלַאגעלמוא רעד יו רעלַאגעל רעד ,ןעמָאנ ןייז

 סוג רעוטײרעטעּברַא עשידי ערעדנַא ךסַא ןופ ןעמענ יד טימ

 שאר רעד .עירעמרַאדנַאשז רעשירעּפמיא רעד ןרָאװעג טסואווַאּב



 ן אש

 .רַאפ טײרּב ףױא סיוא עװקסָאמ ןופ טָאה ,ווָאטַאּבוז ,רעריא
 ןרָאװעג זיא שזַאנָאיּפש רעד ןוא "דנוּב, ןופ ןָאיַאר ןיא ךיז ןעמונ
 ןצנַאג ריא טימ ךיז טָאה גנוריגער יד .סיורג ךילנייוועגרעסיוא
 .גייא ,ןקיליטרַאפ וצ םיא ,ידנוּבז ןפיוא טגײלעגנָא חוּכ ןשיאײצילָאּפ
 רָאי ןצנַאג ןופ ךשמ ןיא טרעהעגפיוא טינ ןּבָאה ןטסערַא ענלעצ
 ךיז טיירג סע זַא ,"טגָאזעג רעוט יד טָאה ץרַאה סָאדח רעּבָא ,0
 :טװַאּב .רעטעּברַא רעשיטילָאּפ רעשידיי רעד ןגעק סמַאזיורג סעּפע
 טריּפשעגסױארָאפ ןפוא ןשיטסימ ַא ףיוא יו סע טָאה סרעדנוזַאּב .גנוג
 םירבח עטסטנעָאנ לזיירק ַא סָאװ ,"עמַאיל, ַא ףיוא .ןָארַא רבח רעד
 .רע 1901 רַאונַאל ןיא טנװָא ןקידעכוריװַאז ַא ןיא לָאמניײא ןבָאה
 ,םיא דובּכל טנדרַאעגנייַא לגיטש:םידיוּב ןכילמייהמוא ןַא ןיא ץיג
 ןיא שינעקיטש עקידנעמסװ ַא טליפ רע זַא ,ןדלָאמעג רע טָאה
 ןרעװש ַא טימ טנגעזעצ ךיז ןּבָאה עלַא ןוא ,"ערעפסָאמטַא רעד
 : -- -- -- ןצרַאה

 ןוא רַאונַאי ןקיּבלעז םנופ 30 ןפיוא 29 ןופ טכַאנ רעד ןיא |
 ,ןָאיַאר ןשידנוּב ןצנַאג ןיא ."דנוּב, ןופ ּפָאק ןרעּביא רענוד ַא טימ ןסירעגפיוא ךיז ערעפסָאמטַא עקידנקיטש יד טָאה ןגרָאמ ףלוא
 .עג טכַאמעג ןענייז ,קסניווד ןוא ענליוו ,עשרַאװ ןיא סרעדנוזַאּב
 טלסיירטעגפיוא ןּבָאה סָאװ ,ןטסערַא ןוא סעיזיווער ןסַאמ ןרָאװ
 רבח --- ךיוא ןעװעג זיא עטריטסערַא יד ןשיװצ ,טפַאשלעזעג יד
 ןּבָאה ענליװ ןיא סַאג רעשטיװַאס ףיוא גנוניואו יז ןיא .ןָארא
 ,טנעוו יד ןסירעגנייא :םָארגָאּפ ןתמא ןַא טכַאמעג ןעמרַאדנַאשז יד
 טכוזעג ןּבָאה ייז ואװ ,טיפוס םעד ןוא ןליד יד ןכָארּבעגפױא
 םעד ןסירעגּפָארַא ,"דנוּב ןופ יירעקורד ידח ןוא ?רוטַארעטילח
 סָאװ ,ײלַאטיּפַאקװ סקרַאמ לרַאק ןופ דנוּבנייַא רעקיצּפײל ןלופטכַארּפ
 עטכע יװ ,םיא טלציפעצ ןוא ,לשיט ןפיוא ןענופעג ןּבָאה ײז
 -ַאקח ןלַאגעל ץנַאג םעד רעסיוא ןּבָאה ייז שטָאכ ןוא ,ןלַאדנַאװ
 ןייק ןענופעג טיג רעכיּב עכילנע ערעדנַא עקיניײא ןוא ?לַאטיּפ
 ןענָארַא טריפעגקעװַא ןגעװטסעדנופ יז ןּבָאה ,טקיטכעדרַאֿפ םוש
 זיא'ס לייו ,עמרוט ןיא טקעריד הרימש רעגנערטש ַא רעטנוא
 ער יד ףיוא טקוקעג טינ ,ןעמעג וצ םיאק גנונעדרָארַאפ ַא ןעוועג
 . ..."גנוכווזיוה רעד ןופ ןטַאטלוז

 (ש)



 ואצו

 "רעד ןיא זיא .װ .מ הלּכ סנָארַא ןופ גנוניואוו רעד ןיא ךיוא

 :טשיגרָאג ,רָאנ ,עיזיוער עגנערטש ַא ןעװעג טכַאנ רעקיּבלעז

 .טריטסערַא טינ יז ןעמ טָאה ,ריא ייּב קידנעניפעג

 ,טגרעלעג םיא ייּב טָאה סָאװ ,דניקרעטסעווש ַא סנָארַא

 טָאה רע סָאװ ,ןּברוח ןגעװ ינָאקַאיניּב ןייק ןעוועג עידומ טָאה

 *עג-ןפָא רעד ןיא םיא ייּב ןענופעג טסערַא ןכָאנ ןגרָאמ ףיוא

 ןהּכלמ ןוא ןלאומש ןפורעגסיורַא טָאה ןוא ,ריטרַאװק רענעבילּב

 סָאװ ,עטכישעג עקיּבלעז יד ןּבױהעגנָא ךיז טָאה'ס ,ענליוו ןייק

 גנוגעווַאּב ןיא ןזָאלענ רעדיװ ןּבָאה ןרעטלע יד :1899 רָאי ןיא

 ,"רעטסנעפ עכוה עלַא ןיא/ תושקּב ,סעיצקעטָארּפ ,תונלדּתש

 =נַאשז םייּב ץנעידיוא עגנַאל עלעיצעפס ַא טַאהעג טָאה רעטָאפ רעד

 רענעי :ןפרָאװעגסױרַא ןעוװעג זיא ץלַא רעּבָא ,לַארענעג-ןעמרַאד

 ריאמיקיזייא ןוא ."ןוז ַאזַא רַאפ/ טרסומעגסיוא ףרַאש םיא טָאה

 -"ןזָאלעגוצ טינ לגיופ ןייק, םיא וצ טָאה'מ ,גנערטש ןסעזעג זיא

 טריפעגקעװַא דלַאּב טיא ןעמ טָאה שינעגנעפעג רענליװ ןופ

 ךיא רע ןענַאװנופ ,"יקריטוּב/ רעטמירַאּבזיײּב רעװקסָאמ ןיא

 . ןרָאװעג טקישרַאפ 1902 ּבײהנָא ןיא רָאי ַא בורק ןצױּפָא ןכָאנ

 .ריּביט ןייק רָאי .ייווצ ףיוא וויטַארטסינימדַא

 ןיק םיא טימ ןרָאפעגטימ קיליוויירפ זיא .װ .מ הלּכ ןייז

 שינעגנעפעג ןיא טַאהעג הנותח םיא טימ טָאה יז אוו ,עװקסָאמ

 עסיוועג ַא ,ריּביס ןייק ךיוא ןרָאּפעגטימ םיא טימ םעדכָאנ זיא ןוא

 ײקעװַא יז זיא םעדכָאנ רעּבָא ,ןעמַאזוצ טניואוועג יז ןּבָאה טייצ

 - טייצ ערעגגעל ַא טכַארּברַאפ טָאה יז ואו ,קסמָאט ןייק ןרָאפעג

 ןוא ,טעטיסרעווינוא ןקיטרָאד ןיא ןעמוקוצנָא גנונעּפָאה רעד טימ

 .טייצ וצ טייצ ןוֿפ זיולּב רעטרע-ץיז ענייז ןיא ןרָאפנָא טגעלפ

 ןיא ,ריּביס ןופ רעטרע ענעדיישרַאפ ןיא טניואוועג טָאה ןָארַא

 עסיוועגַא ,סעינרעּבוג רעקסרַאיָאנסַארק ןוא רעקסייסינעי ןופ רעפרעד

 רע ואוו ,ק סמ ָא ט ןיא ןוא אפוג קסרַאיָאנס ַארק ןיא ךיוא טייצ

 טָאה סָאװ ,ןַאּבנזײא רעריּביס רעד ייּב עלעטש ַא ןעמוקַאּב טָאה

 םוטעמוא יװ רעגנעל רעּבָא ;ןעיוּב ןיא ןטלַאהעג טלָאמעד ךיז

 ידזעהא רעקסנַאק ,ָאוועייסַאט ףרָאד ןיא טכַארּברַאפ רע טָאה

 =עד רעד ןפָארטעג ךָאנ םיא טָאה'ס ואו ,.ּבוג רעקסרַאיָאנטַארק



 {אשו|

 ,שטיווָאנַאלּפַאק ןד רעלעטשטפירש רעקידנעגנַאפנָא טלָאמ
 (ןָא 1904 רַאונַאי ןטשרע ןופ) םישדח עכילטע ןטרָאד טָאה סָאװ
 ענייז קנַאד ַא .םיא טימ ןעמַאװצ תולג ןשיטילָאּפ םעד טכירעגּפָא
 רעלעדייא ןייז ןופ ץייר ןפיט םעד ןוא תולעמ עקיטסײג עסיורג
 ןעמונעגנָא ןוא טּבילַאּב רעעז ןעוועג ןָארַא זיא ,טײקּכילגעזרעּפ
 :ילַאּפװ עלַא ."ץנעגילעטניא, רעקיטרָא רעד ןופ זיירק ןגנע םניא
 ןוא עטנעָאנ עקידנעטש ןיא ןענופעג ךיז ןּבָאה ללכּב "עשיט
 ןטימ ,קינדַאירוא ןטימ ,װַאטסירּפ ןטימ ןעגנואיצַאּב ץכילדגיירפ
 רעד ןופ רערעל ןטימ ,קָאשטַאיד ןטימ ,ּפָאּפ ןטימ ,רעטסײמטסָאּפ
 ףעטסטגײלעגנָא ןוא רעטסעּב רעד רעּבָא ,המודכו לושסקלָאפ
 ,שטיווָאליַאמַאס ק ַאאסיא -- ןעװעג ײז ײּב זיא טסַאג
 :נייַא םיא ןגעלפ ייז ןוא ,ןפורעג ןענָארַא ןטרָאד ןּבָאה עלַא יו
 יב ןיא םיא ןָא .בוט-םוי ןדעי ףיוא ,החמש רעדעי ףיוא ןדַאל
 :םוי ןייק בוט+םוי רעד ןֹוא החמש ןייק ןעװעג טינ החמש יד ײז
 ןופ ךיוא ןריט יד טנפעעג םיא רַאפ טָאה רענייז םש רעטוג רעד .בוט
 ,קסמָאט ןוא קסרַאיָאנסַארק ןופ טּפַאשלעועג רעשיסור "רערעכעהח רעד

 טציא רע טָאה ,הביבס רעשידיי ַא ןופ ןסירעגּפָא ןצנַאגניא
 ףיירפ ןוא ךייל רעײז טָאה ,ןסור טימ ןוא ןסור ןשיװצ טּבעלעג
 יז טימ ץלַא ךיוא ןײלַא -- טכודעג ךיז טָאה םיא יװ ןוא ,ןעעזעג
 ךיוא רָאנ ,טרערעג זיֹולּב טינ ךַארּפש רעייז ףיוא ,טּפעלעגרעּביא
 'ערעײז טימ ןרָאװעג ןעגנורדעגכרוד רע זיא ןכּב -- ,טקנַערעג
 טָאה רע .קלָאפ ןשיסור םנופ ןסערעטניא יד טימ ,ןסערעטניא
 רעטײרב רענעפָא רעד וצ עיטַאּפמיס עסיורג ַא טליפעג ללכּב
 עפיט ַא ןצרַאה ןיא ןגָארטעג טָאה ןוא ןשטנעמ ןשיסור םנופ המשנ
 טָאה סָאװ ,קלָאּפ םעד רַאפ תולעּפתה עקיטכירפיוא ןַא ןוא טפַאשּביל
 ךיז רע טָאה טציא .וָאכעשט ַא ,יָאטסלָאט ַא טלעוו רעד ןּבעגעג
 רוטַארעטיל רעשיסור רעד וצ טרעטנעענרעד רעירפ יװ רעמ ךָאנ

 -ור רעריביס עלעיצניוװָארּפ וד ןיא ןטעּברַאוצטימ ןּפױהעגנָא ןוא |
 "ןידיאװ םינָאדװעסּפ ןרעטנוא טָאה רע ואװ ,ןעגנוטייצ עשיס
 :רַא עשיטירק ןוא עשיטסיצילּבוּפ ןוא ןצנעדנַאּפסערָאק טקורדעג
 ,עטיל עטשרע יד ןופ ענייא .ןָאט ןשיריל ןיא ןּבירשעג ,ןעלקיט
 ןגעװ לקיטרַא ןַא ןעװעג זיא ריּביס ןיא ענייז ןטעּברַא עשירַאר
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 יד ןגיוצעג טלָאמעד טָאה םיא .(וויימ יד) "ַאקיַאשט עסעיּפ סוָאכעשט
 -ניא עשידיי:שיפיצעּפס עלַא ,..טסיצילּבוּפ ןשיסור ַא ןופ ערעירַאק
 רענעי ןיא .ןרָאװעג טּבעװעגסיוא יװ ױזַא םיא ייּב ןענייז ןסערעט
 :ַארקָאמעדילַאיצָאס יד טליּפשעג עלָאר עלַאסָאלָאק ַא טָאה טייצ
 טריקַאטַא קידמירוטש טָאה סָאװ ,"ַארקסיאק טפירשטייצ עשיט
 ןטסידנוּב עלַאסקָאדָאטרָא יד ."דנוּבל ןופ "םויטַארַאּפעס? םעד
 ףיט טכָאקעגפיוא ןרעװ ןימ םעד ןופ לקיטרַא ןדעי ןופ ןגעלפ
 ןּביילּב טגעלפ--"ןָארַא רבחח ןוא ,גָאטיײװ ןשיזיפ זיּב ןצרַאה ןיא
 .יןרעטנעענרעד עקַאט ךיז ףרַאדימ זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע ;קיאור
 טָאה רע סָאװ ,תורוד ןופ השורי עקיטסייג יד טָאה -- -- ךָאד ןוא
 ענייז ףיא טעטסַאלעג רעווש ,המשנ ןייז ןיא ףיט טּפַאזעגנייא
 - - ןּבעגעג טינ החונמ ןייק לָאמנייק םיא טָאה ןוא סעצײלּפ

 ריּביס ןיא ןּבעל ןייז ןופ טייצ עצנַאג יד טָאה רעטומ יד
 -םיוא ןצנַאגניא ךיז ףיוא טָאה יז :טגיילעג םיא רַאפ ןּבעל סָאד
 ריא ,זיא סע יװ ןעגנַאגעג ,זיא סע יװ ןסעגעג ,ןקוק טרעהעג

 =ֹעג ןריאמ?קיזייא ץלַא ןוא טרירוק טינ ץרַאה ענערָאװעג קנַארק

 ,סעקליסָאּפ-זייּפש םינימה לֹּכ ,סנעילענ טּפָא ץנַאג ,טלעג --- טקיש
 *עג טָאה רע סָאװ ,רעכיב עשיליוּפ ,רעכיּב ןליפַא ,רעדיילק
 ףלוא, ןּבָאה ןוא ןרָאװעג טמירָארַאפ םיא רעּביא ןענייז ןרעטלע יד .ןטעּב

 ןצרַאה ןיא ףיט טָאה רע ךיוא ."דניק רעייז ןסעגרַאפ טינ עגר ַא
 ןּבירשעג ייז וצ ןוא יז ךָאנ טקנעּבעג קרַאטש ,ייז ןסעגרַאפ טונ

 ייינ ןייז טיול זיא רע שטָאכ ,עּביל רעטסטרַאצ לופ ,ווירב עסייה
 -- -- -- ןרָאװעג רענעטיּברַאפ ַא ןּבעל רעגייטש םע

 "נא ןופ ? ביבס ַא ןיא ,ריּביס ןיא ןּבעל רעגייטש רעיינ ןייז
 ןײװ ןיא ןענופעג טסײרטַא ןּבָאה סָאװ ,הרצל םיחא עטשיוט
 ףיוא ךיוא טקריװעג טָאה ,ןעיורפ ןופ טפַאשלעזעג רעד ןיא ןוא

 ץיגרע "עמַאילח ַא ףיוא הָוְדֲח תֶע ַא ןיא וליפַא טָאה סָאװ ,ןענָארַא
 טָאה טציא ןוא ,ןעקנורטעג טינ לָאמנײק םירבח עשיאעדיא ןופ
 שרעדנַא ץיגרע רעדָא ּפָאּפ ַא יב סענינעמיאַא ףיוא טנעקעג רע
 רעקיּבלעזרעד ןיא רעּבָא ,.גָאט זיּב ךיז ןעילוהרַאפ ןוא ןעקנירט
 ןּבילּבעג ,םירבח ערעדנַא עלַא יװ ךיילג טינ רָאג ,רע ויא טײצ
 ןסירעגטימ ..,"ןלַאפח סָאד טמַאדרַאפ ןצרַאה ןיא ףיט טָאה ןֹוא רעטכינ
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 תאטֲחּא רעטכע ןַא יװ רע טָאה ,טײצ רענעי ןופ ןָאכיספ םנופ
 ,רוחב-הבישי ַא ןגעוו ןרעה וצ טַאהעג האנה הנושמ ,"קינמירוענ
 טָאה טייצ רעקיּבלעז רעד ןיא ןוא ,"הער תוּברּתל סיוראח ויא סָאװ
 ,רענייר ,רעקידהמשגישלדיימ רעד טנײװעגסױרַא םיא ןצרַאה ןופ
 םיא טָאה סָאװ ,ןודַאר ןוא ןָאגרָאמס ןופ. ןוגינ:ארמג רעקידנריר
 םיא יב טָאה ןצרַאה ןיא ףיט ...שרדמ-תיּב ןיא ןפורעג ,טקָאלעג
 :ידיי ַא ךָאנ ,טייקשידיי ךָאנ ןוא ןדיי ךָאנ טּפַאשקנעּב ַא טּבעלעג
 יד .טייקשידיי רעד ןופ רעטנעצ םעד ,עגליוו ךָאנ ,הביבס רעש
 טימ ןסעומש ענייז ןיא טגָאזעגסױרַא רע טָאה טּפַאשקנעּב עקיזָאד
 רעדיװ ךיז רע טָאה ןסעומש עקיזָאד יד ןיא ,ןשטיװָאנַאלּפַאק
 ,ןזָאלרַאפ טָאה רע סָאװ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןָא טנָאמרעד
 טָאה ןוא ,ןבירשעגכרוד לָאמַא ךיז טָאה רע ןעמעוו טימ ,ןצרּפ ןָא
 ,.לָאטסלָאט ןשידיי ַא ,םענעגייא ןַא ךָאנ טקנעּברַאפ ךיז

 ןופ ןימרעט רעד טקידנעעג ךיז טָאה 4 גנילירפ ןיא
 ןיא ןענעדרָאנײא ךיז טוורּפעג ךָאנ טָאה רע .גנוקישרַאפ טנַארַא
 זַא ,טריּפשרעד רע טָאה דלַאּב רעּבָא ,קסמָאט ןיא ,קסרַאיָאנסַארק
 :עגקעװַא זיא ןוא ,טינ ןיוש רע ןעק ָאד ןּבילּברַאפ קיליוװיײרפ
 ןייק ןעמוקעג זיא םיא ןופ לסיּבַא רעירפ ךָאנ .םײהַא --- ןרָאפ
 ייוװצ יד ןוא "עקריטוּב" רעד ךָאנ ידּכ ,יורפ ןייז --- ינָאקַאיניּב
 עינומ .גנוניואווירעמוז ףיוא ןטרָאד ךיז ןעורוצּפָא ריּביס רָאי
 .-עגפיוא טושּפ גנוקיצטנַא טימ ,דיירפ סיורג טימ ןּבָאה הּכלמ ןֹוא
 .ָצג ,רעמיצ ןעמעװקַאּב ַא ריא רַאפ טיירגעגוצ ,רונש רעיײז ןעמונ
 ערעדנַא ךיוא ריא ןבעגעג ןוא רעגייז םענעדלָאג ַא ריא ןעקנָאש
 טָאה ןעמוק סריאמ-קיזייא ךָאנ .תונּתמיהנותח ?ןטקיטעּפשרַאּפװ
 ,ןרעװ טוג ץלַא ןיוש טעװ ,ונ ,טציאח זַא ,טניימעג רעטָאפ רעד
 רונש יד .,"ןדיי עלַא יב יװ ,ןּבעל ַא ,טלעוו א קירוצ ןייז טעװ
 טָאה יז ."טייקיאור ךָאנ טצכעלעגח טָאה ,טלעװעג ךיוא סע טָאה
 :נָא טסעוועג טָאה יז סָאװ ,םוידוטש ריא ןקידנע ךיוא ןטרָאד טעװ ןילַא יז ,ןרידוטש דנַאלסיױא ןייק ןרָאּפ לָאז ריאמ-קיזייא ,טלעוועג
 ײז ןלָאז םעדכָאנ ןוא ,טעטיסרעוװינוא רעקסמָאט ןיא ןּביוהעג
 :עג לסיּבא ןיוש זעיגילער רעד .ןּבעל:ןעילימַאפ ַא ןבעל ןּבײהנָא
 סָאװ ,ץלא וצ ןעװעג םיּכסמ החמש טימ טָאה לאומש רעטרעדנע
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 זַא ,ןדלָאמעג טָאה ריאמ:קיזייא רעּבָא .טגָאזעג טָאה רונש יד

 יה יד ,טלעװ יד לײװ ,'טינ ךָאנ סָאד ךיז טזָאל לייוװרעדא

 ץלַא ואװ ,ןַאקלואװ ןרענָאיצולָאװער ַא ףױא טייטש דנַאלסור

 ,ריאמיקיזייא ,רע ןֹוא ,םודס יװ ןרעװ טרעקעגרעּביא דלַאּב טעװ

 .י.ןּבעל=ןעילימַאפ וצ טסַאּפעגוצ טינ ךָאנ ךיז טליפ ןײלַא

 ךָאד ,ףױרַא עילימַאּפ רעצנַאג רעד ףיֹוא זיא שואי רעינ ַא

 רעעז טריּפשרעד ךיז טָאה רע ליײוװ ,ור.וצ טזָאלעג םיא ןעמ טָאה

 טײצ רעצרוק ַא ףיוא ןרָאפעגקעװַא זיא רע ןוא ,טרעטַאמעגסיוא

 ךיז רע טָאה ןטרָאד .ךיז ןליוהרעד לסיּב ַא עגַאּפָאקַאז ןייק

 זיא רע סָאװ ,רוטַארעטיל רעשילוּפ רעד רַאפ ןעמונעג הדמתהּב

 ךיז טָאה ,ריא ןופ ןענַאטשעגּפָא ןעװעג ןרָאי ןופ ךשמ ַא רַאפ

 *טנַאלּפסיוו טימ ,עריא ןעגנוניישרע עיינ עלַא טימ טנעקַאּב

 *עג קורדנייא ןלַאסָאלָאק ַא םיא ףיוא ןּבָאה סָאװ ,ןעגנוּפַאש סיק

 .ןטַארעטיל עשיליוּפ טימ ךיוא ןרָאװעג טנַאקַאּב זיא ןוא ,טכַאמ

 ןיא זיא רע ואװ ,ןילרעּב ןייק קעװַא רע זיא ענַאּפָאקַאז ןופ

 ,שטנעמ רענעגייא ןַא ןרָאװעג עינָאלָאק רעשיטנעדוטס רעשידיי רעד

 טוורּפעג ןוא ןזײרק עשידנוּב עקיטרָא יד ןיא טעּברַאעג טָאה

 ?רוק ַא .שידיי ןיא ןעגנומענרעטנוא עשירַארעטיל עקינייא ןריפכרוד

 ,ןרעּב ןוא ,עירַאצייווש ןיא ךיוא ןעװעג רע זיא עלייוו עצ

 ָאװער רעשיסור רענעּבױהעגנָא רעד ןופ סורג ןטשרע ןטימ ןוא

 גנילירפ ּבײהנָא ךיז רע טָאה 1905 רַאװנַאי ןט59 ןכָאנ עיצול |

 טָאה סָאװ ,ענליוו ןייק ןעמוקעג .רנַאלסור ןייק קירוצ טרעקעגמוא

 ירא רעד ןיא ןיײרַא ףּכיּת ןוא ,טענגַאמ ַא יװ ךיז וצ ןגיוצעג םיא

 "עג ביל טינ טָאה רע רעכלעװ ןגעװ ,דיּביס ךָאנ ,טציא .טעּב

 טײקטעװעטרַאהרַאפ ַא טליפעג םיא ןיא ךיז טָאה ,ןדייר ֹוצ טַאה

 ןריפ וצ טײקנסָאלשטנַא ןַא ןוא ןערּב ןרענָאיצולָאװער ןייז ןיא

 טָאה סָאװ ,חוּכ ןרעטסניפ, םעד יױגעק לגנַארעג םענעדײשטנַא ןַא

 ,"סנּבעל עקידנעילּב עגייש ליפ ױזַא טכַארּבעגמוא ןוא טקינײּפרַאּפ

 .טקירדעגסיוא הּביסמ ַא ןיא לָאמניײא ןַאד ךיז טָאה רע יו

 ןכַאמ קידנעטש טגעלפ יקסשינעוועד ריאמקיזיא ףיוא

 -ילקילגמוא ןַא .ענעמוקעגמוא ןגעוו העידי ַא םשור ןכילקערש ַא

 .בוריס ןּברָאטשעצ טייהרעניילק---רעדירּב :ןעװעג ענייז החּפשמ
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 :ידעּבעל---דניק ַא טימ רעטעּפ ַא ןוא עמומ ַא } ןלַאפ-סקילגמוא ךרוד
 ןוא ערעטנעענ ןוא עמומ ַא ךָאנ ; ןרָאװעג טנערּברַאפ טייהרעק
 ןייז ; ןרָאװעג טעגרהרעד םיוניע עלַאטורּב ךָאנ--.םיבורק ערעטייװ-

 .עג ןוא טקינײּפרַאפ ב ק עי ןוז רעקירָאי-19 ַא סריאמ:קחצי רעטעפ
 ןיוש רעד ,דניירפ רעײרטעג ןוא דניקרעטסעוװש ןייז ;ןרָאװעג טוט
 קעגמוא ,קָאדָארָאהד ברה והילא ר"ג רודגיבא רעטנָאמרעד
 טגיילעג רעוש ךיז טָאה ץלַא סָאד ,דנַאלסור ןיא טייצ ַא ןָא ןעמ
 רע טָאה ,ריּביס ןופ ןעמוקעג זיא רע זַא ,סציא .חמשנ ןייז ףיוא
 עטנעָאנ ענייז ןופ ךס ַא ןופ םוקמוא םעד ןגעװ טסואוורעד ךיז
 ןגעװ העידי רעקירעיורט רעד ךָאנ .דניירפ ןוא םירבח עּביל ןוא
 יד ףיוא טכַאמעג ןּבָאה רעקנעה עשירַאצ יד סָאװ ,דָאּבטולּב רעד
 .לעז ןופ ץרעמ 20 ןופ עיצַארטסנָאמעד רעד תעּב עשרַאװ ןופ ןסַאג
 רָאטימז :יירשעגסיוא ןַא םיא ייּב ןפורעגסױרַא טָאה ,רָאי 1905 ןקיּב
 יד ןטייצרַאפ יװ ,ןסּפעש יד יװ ױזַא ןענעליוקסיוא ןזָאל טינ ךיז
 טָאהי'ס יװ ,ןָאט זומימ רָאנ ,תיעדומ ייּב ליה רעד ןיא םידיסח יד
 | "!ןיִז ענייז טימ והיתתמ ןָאטעג

 רעד ןופ ןרָאװעג טרעטיצרעד טלעװ עשידיי יד זיא דלַאּב
 ,רימָאטישז ןיא חסּפ םוא םָארגָאּפ םעד ןגעװ העידי רעכילרעטכריפ:

 ץטסערּפרַאפ טימ רעקידעגייווש ַא ןעגנַאגעגמוא זיא ןָארַא
 רע .טירט עקידסַעַּכ יו ױזַא ,עשיגרענע ,עטסעפ טימ ןוא ןּפיל
 רעשיאַאזָארּפ רעכילגעטגָאט רעד וצ קשח םעד ןרָאװעגנָא טָאה
 ןיא םיא ייּב ןרָאװעג יז זיא ךילניילק וצ .טעּברַא רעשיאײטרַאּפ
 ,ןגיוא יד

 דייר טימ ליפ וצ ךיז ןקסֶע רימ !רימ ןענייז רעקימָאק ---
 .ףגירפ ַא ףיוא טרעפטנעעג רע טָאה -- !טשינרָאג ןעוט ןוא
 ןריזינַאגרָא ןזומ רימ -- רבח ַא םענייא ןופ ףרואוורָאפ ןכילטּפַאשי
 .עּבַאגפױא עטשרע עקיטציא רעזנוא זיא סָאד -- ץושטסּבלעז ַא:

 סָאװ ,ערעזנוא סעיצַארטסנַאמעד ןוא ןקיירטש עלַא ןּבָאה םעד ןָא
 ץנַאג ַא גער א ךָאנ ךעלמעװש יװ ךילגעטגָאט טציא ןסקַאװ
 ,תושממ עניילקי

 עיצַאינגגרָא רעד ךרוד עויטַאיציניא ןייז טול זיא דלַאּב



 ו,אאו|

 ןּבַאגפיוא יד ןגעווח תעדה-בושי ַא ןרָאװעג ןפורעגפיונוצ "דנוּבז ןופ
 : ,"טנעמָאמ ןקיטציא ןופ

 .חסּפ ךָאנ ןגראמירפ רעקידתּבש רענייש ַא ןעוועג זיא'ס
 רעשיטַארקָאטסירַא ןַא ןיא ןּבילקעגפיונוצ ךיז טָאה גנוטַארַאּב יד
 ץיגרע טינ ןוא ,סַאג=ןעּפָאש ףיוא ריטרַאװק רעלעּבַאטרָאפמַאק

 .רעהַא זיּב ןעועג זיא סָאד יװ ,דָארָאגיװַאנ ףיוא עּפולַאכ ַא ןיא
 "ךירדירפש ,"ןָארַאװ :ןעװעג ָאד ןעניז ערעדנַא ןשיװצ

 =ַאל רעגנוי רעדװ ,(יקסנַאשזָאג לאומש -- "ונלפ ,"רערעל רעד

 רּתסא -- "ַאריאז) "עידַאנז ,(יגרַאשט ךורּב -- "קעדַאלװײ) ."לֵאָס
 ,(עקירעמַא ןיא טציא) "רעלַאמנקַאנז רעד קישטלאפרז ,(דניקסיר

 .("ןלירּב ידח) "ןושרג יח, ןוא (*ןַאמנַאז טינ--.,לַאטנזַאר) ײיליסַאװ,
 רעטסטלע רעד יו ,יקטנַאשזָאג .ש טָאה עיסוקסיד יד טנפעעג

 ןּבעגעג רעירפ ַא טָאה רע .עטלמַאזרַאפ יד ןשיװצ רעטסטכַאעג ןוא

 *עד-לַאיצָאס רעד ןופ עטכישעג רעד רעּביא קילּברעּביא ןצרוק ַא

 =עגַא טימ םעדכָאנ ,רַאװנַאי ןט-9 ןזיּב גנוגעװַאּב רעשיטַארקָאמ

 ןט49 ןופ ןשינעעשעג יד ןופי גנַאג םעד ןּבעגעגרעּביא רדס םעיונ

  ,ריפסיוא םוצ ןעמוקעג זיא .ןוא "טנעמָאמ ןקיטציאק ןויּב רַאװנַאי

 ײװ טיול ,שיגָאל-שיטקעלַאיד ךיז טלקיװטנַא ןוא טייג ץלַא זַא

 .עיטַארקָאמעדלַאיצָאס עשיטסיסקרַאמ יד טגָאזעגסיוארָאפ טָאהיס|

 יר ןטרַאװּפָא זומימ ,סיוארָאפ ןפיולרַאפ טינ ןעמ רָאט רעגירעד

 עסיוװעג ןעמעננָא ןענָאק ןעמ טעװ טשרע ןַאד ןוא ןשינעעשעג

 ,לגנַארעג ןקידרעטייוו סוד עוווּב ןסולשַאּב עשיטקַאטו
 טּבײלּב עקַאט אפוג םעד תמחמ זַא ,טרעפטנעעג טָאה ןָארא

 ןוא ןטקַאפ יד רעטניה ,קילעטשרעטניה עיטַארקָאמעדלַאיצַאס יד

 רעגנערטש ריא .גנוגעװַאּב רעד ןופ שא רב טינ ןוא ק ע ןיא טייג

 . ןעמעננָא לָאז גנוגעװַאּב יד זַא ,וצרעד טכַארּבעג טָאה םויטַאמגָאד

 ןּבעל- סקלָאפ םנופ ןשינמייהעג יד ןופ זַא ,רעטקַארַאכ ןשיטסימ ַא

 ,טרעה ַא יװ ,ךיז ךָאנ ןריפ ןוא ּפָאּפ ַא רָאג ןוייװַאּב ךיז לָאז

 ירַא רעטנזױט רעטרעדנוה ןופ ײמרַא ןַא ,םישדק ןאצ הנחמ ַא

 .ןכריק ,רעדליּב עקיליײה טימ ןרָאװַאז ןוא ןקירּבַאפ ןופ טיילטטעּב

 םינונחּת טימ ןוא טנעה יד ןיא ןטערטרָאּפ עכילרעזייק ןוא סענָאפ

 םוצ לסילש םעד ןענופעג טינ טָאה "ײטרַאּפ} יד .,ןּפיל יד ףיוא
, 



 אאווו

 זיולג ןעוועג קסוע ךיז טָאה ,לכש:סקלָאפ םוצ ןוא ץרַאה?טקלָאּפ
 ןוא -- ,דוי לש וצֹוק א רעּביא ןשינעסײר עטסקינײװעניא טימ
 ןופ טזָאלעגסױרַא ןוא וויטקעּפסרעּפ יד ןעעזרַאּפ לייוורעד טָאה
 ,עכילגייוועגמוא ,עקרַאטש ַא סָאװ ,ײמרַא עטסכילריטַאנ ריא טנַאה
 לד ןיא ןעמונעגנײרַא יז טָאה טייקכילנעזרעּפ עלופסינמייהעג
 .,,טגעה

 -ץגסיוא רעד ןגעװ עיסוקסיד עקידעּבעלַא קעװַא זיא'ס
 -צעל, יד ןיא קיטקעלַאיד רעשיטסילַאירעטַאמ רעד ןופ טײקגטלַאה
 .געזרעּפ רעד ןופ עלָאר רעד ןגעוו ןוא "ןשינעעשעג עשיסור עט
 ןזיװרעד וצ טימַאּב ךיז טָאהימ ןוא עטכישעג רעד ןיא טייקכיל
 ּבױא ,שיטסיסקרַאמ טיגנ טקגעד רע זַא ,ןָארַא רבח םעד
 .,טייקכילגעזרעּפ רעד עלָאר עקידנריגימָאד יד ּפָא טיג רע

 ?רךַאפ רֶע זַא ,טרעפטנעעג ןוא ןָאטעג לכיימש ַא טָאה ןָארַא
 ןעק ףוס לֹּכ ףוס זַא ;רעפיט ןוא רעטיירב טזיסקרַאמ םעד טייטש
 ןּבָאה טיג ןיטולחל לָאז סע סָאװ ,סניֹװַא ןּבָאה טינ ללּכ רעד
 ןוא גנוּבערטש יד ,ןליװ רעד ,טײקכילנעזרעּפ יד זַא ;טרּפ רעד
 .עג רעד ןיא ןוא ןּבעל ןיא ןרָאטקַאפ ךיוא ןענייז ןּביולג רעד
 ..רעּביא ןטלעװ תמאּב ןרעק סָאװ ,ןרָאטקַאּפ טפָא ןוא ,עטכיש
 קינייוו ןוא חומ רעמ טָאה ץנעגילעטניא רעונוא
 :עטסײגַאּב ץתמא יד ןֹוא הנומא עתמא יד ריא טלעפיס ,ץרַאה
 חוּכּב טינ יז זיא רעבירעד --- ,לַאעדיא םענעגייא רלא רַאפ גגור
 עטושפ יד ןופ רעצרעה יד לַאעדיא ףיא טימ ןדניצוצנָא ןעוועג
 ,טײקבילנעזרעפ רעד ךָאנ קעװַא ןענַיז סָאװ ,ןסַאמ עקיולג
 ערעייז טימ ןטילעג ןֹוא דיירפ רעייז טימ טיירפעג ךיז טָאה סָאװ
 ןטייקכילנעזרעפ ןיילַא לּכ םדֹוק ןוומ רימא .ןריל
 ,ןּבױלג קרַאטש ןײלַא ןומ רימ .ןקריװ ןענעק וצ ידּכ ןרעוו
 קיטכירפיוא ןזומ רימ ,ןלעװ קרַאטש ,ןסָאה ןוא ןּביל קרַאטש
 טיג ןרָאט רימ .ןליפרעד יורטוצ זנוא וצ ןלָאז ןסַאמ יד ידּכ ,ןיז
 טימ ויױלּב ןעמוק טיג ,ןתמא עלעיציֿפָא טימ ןסָאמ יד וצ ןעמוק
 ,ןטסידנוּב ,רימ .ןצרַאה ןופ ןתמא טימ ךיוא רָאנ ,לכש ןופ ןתמא
 יצלַא ןּבָאה רימ לײװ ,;ײטרַאּפװ רעד ןופ רעכילקילג ןענייז
 ףימ ןעמעװ טימ ,ןסַאמ יד ךיז ייּב ךָאנ ןּבָאה ןוא טַאהעג לָאמ



 , {.אאן/

 / ןייק רעּבירעד ןפרַאד רימ ,ןדנוּברַאפ גנע ןעוועג קידנעטש ןענייז

 - =טסואווַאּבנסַאלק רעייז ןופ גנולקנוטרַאפ ַאװ רַאפ ןּבָאה טינ .ארומ
 =נֹוא ןטימ -- זַא ,ןרעלקרעד ,לשמל ,ייז ןלעװ רימ' ןעוו ,"ןייז -

 ןיוש אליממ טעוו קלָאּפ ןשידיי םנופ גנַאגרעט
 י/ברַא רעשידיי רעד ןעגנַאגעגרעטנוא ןייז ךיוא
 ןא ,ץושטסּבלעז ַא ןריזינַאגרָא ןזומ רימ ..סַאל ק-ר עט
 ?רַאּפ עשידי ערעדנַא טימ טקַאטנַאק ןיא טגנידַאּבמוא ןּוא אקווד
 זָאל וצ טינ ידּכ ןוא תוחוּכ יד ןעלקערּבעצ וצ טינ ידּכ ,ןעייט
 ,רעטעּברַא עשידײ יד ייּב ןליפעג עקירעיורט ןייק ןעמוקפיוא
 6 זנוא ןופ ןײגקעװַא ףוס לֹּכ ףוס םעד תמחמ ןלעװ סָאװ

 קנַאדעג ןקיזָאד םעד טקידײטרַאפ ךילטפַאשנדייל טָאה רע
 יװ ,גנַאל טדערעג טָאה רע ,טקַאטנָאק ןגעװ םעניײז

 .פיוא סיֹורג ןופ טרעּביפעג טָאה רע  .ןַאד זיּב טינ לָאמנייק
 . ןיא ןטלַאה וצ טימַאּב תֹוחֹוּכ עלַא טימ ךיז טָאה רע סָאװ ,גנוגער
 ןגעק ןעװעג ןיא תועד בור רעד רעּבָא ,ןצינערג עגנערטש
 = = -- םיא-

 ןגָאלשרָאפ עקינייא ךָאנ ןרָאװעג ןעמונעגנָא טינ ןענייז ױזַא
 ןיא ץושטסּבלעז -- ליצ םענעגייא םעד טַאהעג ןּבָאה סָאװ ,סגָארַא
 -רַאפ ךיור ַא יו לָאז סע ,טלָאװעג טָאה רע ןטרָאװ ןופ ןיז ןטיירּב

 עפס יד ןוא טײקנלַאפעגײהמשנ יד סַאג רעשידיי רעד ןופ ןדניוװש

 רעדיװ לָאז'ס ןוא ווענישיק ןוא קסנַאצּבַאק ןופ תוגדחּפ עשיפיצ +

 יד ;ןיש טלוט ןוא תיעדומ ןופ טסײג-ןדלעה רעד ןּבעלפיוא

 .ךָאנ םצעּב רעיײז ןכיילגסיוא לָאמָא ןיוש ןלָאז עשידיי יד ןסַאמ

 םינּפ לא םינּפ ץלָאטש ךיז ןלעטש ןוא ןקור םענעגיוּבעג ץלַא|

 .טסיופ ןקיטכעמ ַא ןוא טסורּב רעטסיירד ַא טימ--אנוש םעד ןגעק

 הדיגּב רעווָאנַאיָארט יד ..שפניתריסמ טכוװעג טָאה רע

 יהמ ש ג רעקיזָאדרעד ןופ ןעמוקעג ,גנוניימ ןייז טיול ,זיא סָאװ

 ןזיּב טכַארּבעגפױא םיא טָאה ,תונדהּפ ןוא טייקנלַאפעג

 גָאט ןדעי ףַארגעלעט רעד טָאה ָאד ןוא .המשנ רעד ןופ טנורג

 ןוא עיינ רישא ןָא ןגֶעװ תועידי ערעיינ ןוא עיינ ץלַא טכַארּבעג



 ן{אאש

 ןופ ,עטנַאקַאּבמוא ןוא עטנַאקַאּב ןופ ןטיוט עשיגַארט ערעײנ
 טכַאמעג ץלַא סָאד טָאה ןענָארַא ףיֹוא ,ןסַאמ ןופ ןֹוא םידיחי
 .צֹולּפ יא רע ןוא -- ,ןצרַאה ןיא ןדנואװ עפיט ,םשור ןפרַאש ַא
 טעמּכ םיא ןעמ טָאה טייצ עסיוװעג ַא .ןרָאװעג טינ יװ ױזַא גניל
 רעד ןופ קעװַא ןצנַאגניא יו יױזַא זיא רע ,ןעעזעג טיג ץיגרע ןיא
 :ײטרַאּפ רעכילגעטגגָאט רעד ןופ ,ענערַאףמַאק רעכילגעט-גָאט
 זיא ,רעיורט ןפיט ןופ ןטייצ ןיא לָאמעלַא יװ ,טעּברַא רעשיא
 ,עטנַאקַאּב טדיײמעגסיוא טָאה ,ךיז ןיא ןצנַאגניא קעװַא טציא רע
 :נייא ןגיושעג ןוא טכַארטעגכרוד ךס ַא ,טכַארטעג ןוא ןגיוושעג
 ןכילנעזרעּפ ןיא קעװַא טינ ןיא רע רעּבָא ,ןײלַא ןוא םַאז
 -עגּפָא שירָאגעטַאק טציא טָאה רע ,סרעקרַאפ .ןּבעל
 עג טציא טָאה רע ןּבעל ןכילנעוועּפ ןופ ךיז טגָאו
 -- -- -- טיג ףױרעד טכער ןייק רָאג טָאה רע זַא ,ןטלַאה

 ?ןַאנופ ןצנַאגניא טציא ךיז רע ויא ןיז םעד ןיא
 ןּבעל ןפיוא ןקילּב ערעײז ןיא .װ .מ טימ ןעגנאגעגרעד
 :טנַא ךיז טָאה רע ןוא ,ײטדיישעצ ךיז קיטסייג, ,קורדסיוא ןייז טול
 :יוא ןַא ןעוועג זיא סָאד ."ןיילַא רעטייוו געוו ןייז ןייג , וצ ןסָאלש
 :ייונגעק ַא ןעוועג זיא ָאד ןעד ,עידעגַארט עקיטסיײג עכילנייוועגרעס
 ןקריװ טװּורּפעג ןּבָאה ענייז ןרעטלע יד .עביל:סנצרַאה עפיט עקיט
 ,עשיגָאל ענייז ןופ טנּפָאװטנַא ןעװעג ןענייז יז רעּבָא ,םיא ףיוא
 ןוא --- ,ךילגיממוא זיא סָאד זַא ,"ןוייוורעד ןוא דייר עקידחקּפח
 -- -- --- םירודיה עועיגילער עלַא טימ--טָג ַא ןרָאװעג זיא סע

 עטצעל רעיײז :ןגָאלשרעד ףיט ןעװעג ןענייז ןרעטלע יד
 -- -- -- טכילַא יֹוו ןעגנַאגעגסיוא זיא גנונעפָאה

 ןּביוהעג סעילַאװכ ערענָאיצולָאװער יד ךיז ןּבָאה לייוורעד
 ץלַא ט"ײרגעג ךיז טָאה עיצקַאער יד ןוא רעכעה-רעכעה ץלַא
 ךיז ןּבָאה רענגעק עקיטכעמ ייווצ---,רעשינָאלװיײט ןוא רעלַאטורּב
 ,ךילּבעטשכוּב גָאט רעדעי -- -- -- תֹוחֹוּכ יד טימ ןטסָאמרַאפ
 ;ןזירּפרוס עטסקידלסיײרטפיוא יד טכַארּבעג טָאה העש עדעי טעמּכ
 ןטיװ ןופ ןרעסַאװ יד ןיא טָאלּפ ןשיסוד ןופ תולּפמ עטסקירהָמיִא
 =נעגעל-ּבלַאה ןפיוא סענַאפ עטיור טימ ןטנוב:ןסָארטַאמ ןוא חרומ
 ;חרומ ןטנעָאג םנופ ןרעסַאװ יד ןיא ?ןיקמָאיטָאּפז ןשירַאד



 ז אאשו

 ,ןדנַאטשפיוא-םירעיוּפ ןוא ןטנוּב-רעגנוה ,סעיצַארטסָאמעד ,ןקיירטש
 ןצנַאג ןפיוא רָטרעט רעצרַאװש ןוא רעטיור ,ןעורמוא עשירעטילימ
 לָאמעלַא ןוא---,דנַאלסור ןשיטַאיזַא ןוא ןשיאעּפָאריא סנופ חטש
 רעד ףיוא תוטיחש ןוא תוגירה ןופ גנוטײלגַאּב רעד ןיא םוטעמוא ןוא
 ןעמוקעג זיא ינוי ןיא ,דלַאּב .,.ןדיי ףיוא ,סרעדנוזַאּב ,ןוא ץנעגילעטניא

 ןיא קיירטש ןשיטילָאּפ ןזעידנַארג םענײמעגלַא ןַא ןגעוו העידי יד
 יד סָאװ ,דנַאטשרעדיװ ןכילנייװעגרעסיוא ןַא ןגעװ ןוא זדָאל
 רעד ןּבעגעג ןּבָאה ןטרָאד ןסַאג עשידיי יד ףיוא רעטעּברַא עשידיי
 ,ןלורטַאּפ עשירעטילימ ןֹוא ײצילָאּפ רעשירַאצ רעקידנריזירָארעט
 ןטרָאד ןּבָאה רעטעּברַא עשידיי יד סָאװ ,ןדַאקירַאּב ןגעוו וליּפַא
 ,הטיחש רעד ןגעװ ןוא ,ץוש רעײז וצ טיוּבעגסױוא
 טינ טָאה סע ןוא -- ,טכַאמעגנָא ןטרָאד טָאה םזירַאצ רעד סָאװ
 עד ריאמ-קיזיא ןופ ץרַאה ערענָאיצולָאװער סָאד ןטלַאהעגסיױא
 -- זדָאל ןייק קעװַא ןגיוּב ןופ לייפ ַא יװ זיא רע ןוא יקסשינעוו
 ןופ טנעדנַאּפסערָאקװ סלַא ןיהַא רע זיא ןעמוקעג ,ןטעּברַא
 ןדגוּברַאפ ךיז טָאה רע עכלעװ טימ ,"ןעגנוטייצ עשידנעלסיוא
 ךיז רע טָאה זדָאל ןיא ,ןרעּב ןיא ןוא ןילרעּב ןיא קידנעייז ךָאנ
 ,("שטיװעלַאכימ .ּב ,"שינייבפ יקציּבזיא ףסוי טימ ןפָארטעג
 יד ןטכיררַאפװ וצ .ק .צ ןופ ןיהַא ןרָאװעג טקישעג זיא סָאװ
 =עגנָא טַאהעג טלָאמעד ןּבָאה ןטסערַא עמַאזיורג יד סָאװ ,?סגדָאש
 ןרָאװעג ןּבעגעגרעביא זיא ןענַארַא .ןעייר עשידנוּב יד ןיא טכַאמ
 זיא רע שטָאכ ,ץנעגילעטניא רעכילטנגוי רעד ןשיװצ טעגרַא יד
 =רעטעּברַא יד ןשיװצ רעמ ןטעּברַא וצ לָאמעלַא ןעועג טנייוועג
 .ןטסעּבמַא טריּפשעג קידנעטש ךיז טָאה רע עכלעוו ןשיװצ ,ןסַאמ
 ןופ ןָאלּבַאש ןטריװרעסנָאק ,ןטלַא םעד ןכערּב טװּורּפעג טָאה רע
 ןרָאפעגסױרַא רדסּכ זיא סָאװ ,עיצַאטיגַא ןוא עדנַאגַאּפָארּפ רעד
 עיינ ןעגנערּבנײרַא ןעמונעג טָאה רע } ןסערעטניא-ןגָאמ ףיוא זיולּב
 ןטימ טײקנדירפוצמוא ןופ ןטנעמָאמ ,עיצַאטיגַא ןופ ןטנעמָאמ
 =ניא עקיטסײג ןופ ךיוא דוסי ןפיוא "םלוע-רדס ןקידנריטסיטקעװ
 זיא טסײג רערענַאיצולָאװער ַא זַא ,טגָאזעג טָאה רע .ןסערעט
 =ָאיצולָאװער ַא ןופ רעשירעפַאש ןוא רעיירטעג ,רעקיטּפַאהדנַאטש
 ,ןרעדעי רעטנוא ךיז טיג עקשיק ענעדירפוצמוא יד ;עקשיק רערענ
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 טינ רעּבָא טסייג רענעדירפוצמוא רעד--,ןָא רָאנ יז טליפ סע רעוו
 .ָאמ יד ןוא ענַאּפָאקַאז ןיא הביבס עשירַארעטיל עשיליופ.גנוי יד
 עירַאצײװש ןוא דנַאלשטיײד ןיא ןזיירק עשירעלטסניק-שיטסינרעד
 רע ןוא ,גנוקריוו עקידנדײשטנַא ןַא ןענָארַא ףיוא טַאהעג ןּבָאה
 םעײנַא ףיױא טעּברַא ערענָאיצולָאװער יד ןריפ טלעװעג טָאה
 ץנעגילעטניא רעד וצ ףורפיוא ןַא ןּבירשעגפיוא טָאה רע .רעגייטש
 ירָא וצש ןעוועג זיא סָאװ ,םרָאפ רעשיטסינרעדָאמ-שיטעָאּפ ַא ןיא
 רעבירעד זיא רע ןוא ,ףורפיוא ןרענָאיצולָאװער ַא רַאפ לעניג
 .צולָאװער יךח ,"דנוּבא ןופ טעטימָאק רעודָאל ןיא יןלַאפעגכרודח
 ןַא:דימת ןופ ןענייז---,שטיװעלַאכימ טרעפטנערַאפ---,ןזיירק ערענָאי

 -.ַעג ןשירַארעטיל ןוא ןפירגַאּב עשיטעטסע עגונּב "וויטַאװרעסנָאקח |
 ךיוא "ןלַאפעגכרודח ןענייז םימעט עקיבלעז יד תמחמ ."קַאמש
 םיא זדָאל טָאה ןכּב .ךעלטעלּב עשידיי ןגעװ ןטקעיָארּפ סנָארַא
 :פוצ ַאװ .ןדירפוצמוא ןּבילּבעג זיא רע ןוא ןעמונעגפיוא טוג סינ
 יד טימ ןכערּפשעג יד ךָאנ ןעמֹוק רָאנ רע טגעלפ רענעדיר
 ןטייקנייש יד ןקעלּפטנַא ךיז ןגעלפ םיא רַאפ ואוװ ,עכילטנגוי
 טעדנואוורַאפ ןוא ןכָארּבעג טינ ךָאנ ,המשנ רעכילשטנעמ רעד ןופ
 טינ ךיז טָאה ןָארַא .(שטיװעלַאכימ .3ּ) ןבעל ןטרַאה םעד ךרוד
 טנעקעג טינ טָאה רע לייוו ,זדָאל ןיא ןּבעלנייא טנעקעג
 -- -- -ןריפ רָאנ טנעקעג טָאה רע-.טריפעג ןרעוו

 ,עגליוו ןייק קירוצ טרעקעגמוא ןָארַא ךיז טָאה טסוגװַא ןיא
 גנוטײצ רעשיסור רעד ןופ רעטעּברַאטימ ןרָאװעג זיא רע ואװ
 :ַאזיָארעװעס, לסיּבַא רעטעּפש) זָאװָאלס עיָאנדַאּפַאזײַארעוװעסח
 ןּבירשעג רע טָאה "ןינַא .נז םינָאדװעסּפ ןרעטנוא ,("סָאלָאג ינדַאּפ
 ןגָארפ.טײצ עכילטפַאשלעזעג ןוא עשיטילָאּפ ןופ סעמעט ףױא
 עשיטסַאקרַאס טַאקילעד=ךילמיטנגייא ןוא עשיטסינרעדָאמ=שיטעָאּפ
 :רעזעל םייּב טכַאמעג טּבילַאּב ףֹּכיּת םיא ןּבָאה סָאװ ,ןעלקיטרַא
 והירמש טימ ןרָאװעג טעדנײרּפַאּב טנעָאנ רע זיא ָאד ,םלוע
 טעּברַאעגטימ גנוטייצ רעקיבלעזרעד ןיא טָאה סָאװ ,קילערָאג

 קילערָאג *ץעװָארקסיאח רעד .?יננַאיַאטסָאּפ/ םינָאדוװעסּפ ןרעטנוא |
 ןעמוקעגפיונוצ טנעָאנ ךיז ןענייז יקסשינעוועד ץעװָאדנוּב רעד ןוא
 ײז רעכלעוו ףיוא ,םויסקרַאמ ןופ עמרָאפטַאלּפ רעד ףױא טינ



 {אאצזזו

 ןופ טיּבעג ןפיוא רָאנ ,ןענַאטשעג עדייּב ךָאנ טלָאמעד ןענייז
 =ַאמ ןופ עירָאעט רעד ןופ לובגל ץוחמ ןגיל סָאװ ,ןעמעלּבָארּפ
 ,יקסווָאליַאכימ ,טנַאק--לָאמַא רעדיװ ןוא עשצינ .ןטרעוו עלעירעט
 עשיפָאסָאליפ-לַארָאמ ,יקסנַאיּפסיװ ווַאלסינַאטס ןוא רעגנינייוו ָאטָא

 תראש ה ןוא שטנעמ ןינע רעד ,תולאש עשיטנעדנעצסנַארט ןוא

 ךעגנוטכיר ,ןעמרָאפ עריא טימ טסנוק יד םלוּכ לעו ,שפנה

 לָאמַא-טימ טציא טריסערעטניא סע סָאװ טָא -- ןעמעלּבָארּפ ןוא
 :לעדנעמ ?השמ ןוא גניסעל לָאמַא יו טקנוּפ ןוא ! ןָארַא רבח םעד

 ןופ רעמיורט רעד ,יקסשינעװעד ריאמיקיזײא טציא טָאה ,ןָאס
 רערעכעה רעד ןיא טקנוּפ ַא טכוזעג ,ינָאקַאיניּב עקטעטש רעד

 יד ןעמוקפיונוצ ןענעק ךיז ןלָאז סע ןכלעװ ףיוא ,טלעוװ-ןעעדיא

 .ןרוטלּוק ןוא סעיגילער יד ,טלעװ רעד ןופ תונושל ןֹוא תומוא

 יעּפָארײא רעד ֹוצ -- ךיוא טכַארטרעד ךיז רע טָאה טלָאמעד ןוא

 עטלַא יד ןטיײּברַאפ םוצ ,ךַארּפש רעשידי רעד ןופ גנוריזיא

 תיּב-ףלַא ןשינײטַאל ןטימ ,עטכַארּבעג עיזַא ןופ ,תויתוא ענדָאמ
 "הע ."ןייטשרַאפ ןענעק ונוא לָאז טלעװ עדמערפ יד ךיוא ידּכז

 רע רָאנ ,טסַאפרַאפ ערֹושָארּב עניילק ַא ןליפַא םעד ןגעוו טָאה

 טימ טמעשעג ךיז טָאה רע לייווח ,טעטכינרַאפ רעטעּפש יז טָאה

 . יסגקלָאװ יד ןיא ןעמואושעג יװ יֹוזַא זיא רע ,רוציקּב ,"ריא

 ךוא סיוארָאפ ץלַא טירטףויר טימ טייג עיצולָאװער יד--רעּבָא

 ןיא רעמײּב יד ,ריא טימ לופ זיא טפול עצנַאג יד ,סױארָאפ

 ,לגײפ יד ,ריא טימ ןשיור ןוא ריא טימ ןעמעטע ןליפַא דלַאװ

 ךוא םורד ףלוא העיסנ רעייז טגײלעגּפָא ןּבָאה ,טכַאדעג ךיז טָאה

 ?קיזײא ךיז טָאה -- ,ןעגנזעג הריש עטרעטסײגַאּב ַא ריא ןּבָאה

 =ַאּב רעדיװ ךיז טָאה ןוא ףיוא-ּבייה ַא ןָאטעג יקסשינעוועד ריאמ

 ןפרָאװעגנײרַא ןצנַאגניא ךיז טָאה רע .ענעצס רעד ףיוא ןזיוו

 .עיצולָאװער רעקידנרישרַאמ רעד ןופ םָארטש םניא

 ,רעקיטנַאמָאר ַא ,יקסשינעוועד ,טסילַאודיװידניא א זיא רע

 סָאד ,עקידתבש סָאד רָאנ ,עקידעכָאװ סָאד טינ וצ-טיצ םיא

 .יישפנ:תרלסמ ןופ "ןיזמואק רעד- -עקידהריתי:המשנ

 --,טריטיגַא ,טריזינַאגרָא רע ,רעּביּפ ןיא יװ טעּברַא רע

 -יגַא טציא רעּבָא ,עיצַאטיגַא יד טַאהעג טנייפ לָאמעלַא טָאה רע
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 ףיוא סעדער עקידרעייפ ,עפרַאש ,עשיגרענע טלַאה ,רע טריט
 ,ענעּפָא ףיוא ךיוא דלַאּב ןוא עטכַאמרַאּפ ףיוא ,ןעגנולמַאזרַאפ
 רעד ןופ תפומ רעדא ןצנַאגגיא ןיוש ךיז טליפ רעגמעטּפעס ןיא
 ןיוש וליפַא ,ןעײרעּברַאג ןיא ןעגניטימ ןפורעגפיוא ןרעוו'ס ."טייצ
 ןטערטיס .ץעגירעווז ןיא ,סעקשיקול ףיוא למיה ןעיירפ ןרעטנוא
 רעלוּפָאּפ ןרעו ןָא ןּבייה'ס ,רענדער ערעײנ ןוא עיינ ץלַא סיֹורַא
 טָאטש ץנַאג .ןדיי:טיג ןוא ןדיי ,ןעמענ ערעשירפ ןוא ערע ץלַא
 .רערעל םעד ,ןעגַאּפֹע ט ס רעגדער ןלופטנעלַאט םעיינ םעד ןעק
 ןעמָאנ רעד טגנילק עלַא יװ רעמ רעּבָא ןרעט שש רָאטַארָא
 טפור'מ .םיא ןגעו ןעמ טדער ןעמעלַא ןגעוו יװ רעמ ,יןָאראװ
 ךיא רעהַא זיּב יװ ,"ןָארַא רבחח ןְליפַא טינ טָאטש ןיא ןיוש ; םיא
 ןטכָאלפעגפיונוצ רָאנ ,רעטעּברַא עטריזינַאגרָא יד ןופ ןעייר יד
 יװ ,רענייק סָאװ ,ןעמָאנעיליכַאפ ןתמא ןיז ןופ גנוקעדפיוא רעד רַאט רעעז תליחּת ךיז טרעגרע רע .טסואוורעד סָאד ךיז טָאהימ לוזַא יװ ,טייוו רעװ .-- ,"יקסשינעוװעד ןָארַאװ עילימַאּפ ןייז טימ
 ;טסואוועג טינ לָאמנײק רעחַא זיּב טָאה ,טכודעג ךיז טָאה םיא
 | ,רעּבָאטקָא ןיא ןענַאּב .גוײא יד ףיוא קיירטשילַארענעג םנופ גנורימַאלקָארּפ רעד ְךָעג ןכָארּבעגסױא טָאה סָאװ ,עיצולָאװער ןופ םי םניא ּפָא ןצנַאגניא ףיז טקנוט ןוא -- ,סנײא ץלַא :טדער רענײא יװ ,טנַאה רעד טימ ךַאמ ַא רע טיג דלַאּב רעּבָא ,םירסומ עקיניזטסואווַאּבמוא ףיוא יו ,עילימַאּפ רעד טימ םיא ןפור סָאװ ,יד ףיא טקֹוק רע

 .דער עטשרע יד ןופ רעניײא ןָארַא ,ןָאנּבױא ןָארַא ,ןטימניא ןָארַא -- םוטעמוא ןוא ,למיה ןעיירפ ןרעטנוא ןוא םינינּב ןיא ,ארומ רעטסדנימ רעד ןָא ,ןפָא טעמּכ ןיוש ,ןעגנולמַאזרַאפ:ןסַאמ טריפעג .כרוד יז טָאה טכַאנ רעד ןיא טעּפש ויּב ןגרָאמירּפ ןופ ,טורעג טינ עיצַאזינַאגרָא עשידנוּב יד טָאה רעּבָאטקָא 15 םעד תּבש
 ייורג רעד ןיא רע ויא טָא !רענדער רעטשרע רעד ןָארַא ,רענ
 םלוע ןקיּפעקטנזיױטליפ ַא טימ לופ זיא לוש יד ,'טינַארגןטיור ןופח סענָאלַאק עקירָאיטרעדנוהריּפ יד טימ לושײטָאטש רעטלַא רעס
 ,המיּב רעד ןופ .גנורעקלעפַאּב רעשידיי רעד ןופ ןטכיש עלַא ןופ
 ןטײרּפשרַאפ ןוא ךיז ןגָארט ,"הרוּת יד ךילנייוועג טגעייל ןעמ ואווח
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 .ַאֹּב רעשיטילָאּפ רַאפ לגנַארעג םוצ ןפור עקידנעמַאלפיקיכליה ךיז
 טצונימ ,שטײט'ס, :ןדירפוצמוא ןעמורּב ןדיי עטלַא .גנואיירפ
 ןעירש ןדיי עמורפ *!לוח ירבד ּבילוצ שודק םוקמ םעד סיוא
 ןשיװצ ןוא ...!"םשה לוליח ַא ,שטייט'ס? :ןרָאצמירג סיורג ןיא ןיוש
 םי םנופ סעילַאװכ יד ןופ יװ ,למרומעג ַא ןיוש ךיז טגָארט םלוע
 | ,ירעטיוועג ַא ברע

 ןָארַא ןעירשעגסיוא טכירעגמוא טָאה --'! ןדיי ! יתוּבר, ---
 ! סיוא ךימ טרעה ,יתוּבר -- ּבייל ַא יװ גנוגערפיוא רעטסערג ןיא
 טימ ןקַאזָאק ,ןקַאזָאק ןעיטש ףיוה:לוש ןופ ןרעיוט יד רעטניה
 ָאד רימ ןענעק עגר עדעי .ןסקיּב ענעדָאלעגנָא ןוא סעקיַאהַאנ
 זיא ,םישודק ןַאהרַאפ ןענייז סע ואו ,ןטרָאד ןוא ,םישודק ןלַאפ
 יו םשה לוליח ןייק ָאטינ

 -יּב ַא ןליפַא ,ןרָאװעג ןגיושטנַא ןענייז ןדיי עמורפ יד ןוא,
 | -- -- -- ?טמעשרַאפ עלעס

 :נזייא ןיא ,ץענירעווז ןיא ,דָארָאגיװַָאנ ףיוא ןָארַא זיא טָא =|
 יװ ,רעטרעװ ענייז םלוע רעד טגנילש םוטעמוא ןוא ...ָאּפעדןַאּב

 סָאװ ,רּבדמ ןטנערּברַאפ םענעקורט ַא ןיא רערעדנַאװ עקיטשרָאד
 טּפַאכעגוצ ךיז ןוא לַאװק ןקידלדורּפש ַא ןעעזרעד גנילצולּפ ןּבָאה
 .נּבעלַאּב ןשירפ ןייז טימ המשנ עטשלַחרַאּפ יד ןקיווקרעד וצ םיא וצ
 ,רענדער עלַא יװ טינ טדערעג טָאה ןָארַא םורָאװ .רעסַאװ ןקיד

 -- רעגיטש םענעגייא ןרעדנוזַאּב ַא רָאג ףיוא טדערעג טָאה רע

 עשיליּפ וצ ,שידיײ ןדיי ֹוצ ,קיצרַאה-ךילשידיי ,רָאלק ,טושּפ
 ,םיטניא ןוא ךילדגעטשרַאפ ,שיסור ןסור וצ ןוא שיליוּפ ןשטנעמ

 ןפיט ַא טימ ,לדײא טדערעג טָאה רע .ןצרַאה םוצ ןוא לכש םוצ

 טימ טייצ רעקיּבלעזרעד ןיא ןוא םזיטַארקָאטסירַא םענערָאּבעגנײא

 ענייפ טימ ,םזיטַארקָאמעד ןכילמיטנגייא ןײלַא םיא ,ןכילריטַאנַא

 פא טושּפ ,ןגיוצעגוצ טָאה רע .שילַאקיזומ ןוא שימטיר ,ןרינַאמ

 ןצרַאה ןופ ןֹוא טכַאעג ףיט םיא טָאה'מ ,רערעהוצ ענייז טפיוקעג

 זיאיס .זָאנּפיה ןייז רעטנוא ןענופעג ךיז ןּבָאה עלַא ,ןעמוקַאּב ביל

 יד ןופ גנורעטסײגַאּב יד ןעו ,טנעמָאמ ַא ןעװעג גָאט םענעי

 ײז ןעװ ,ײׁשָיַה תוטשּפתהז ןופ הגרדמ יד טכיירגרעד טָאה ןסַאמ
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 רבה רעד ּבױא ,רעסַאװ ןיא ןוא רעייפ ןיא ןעגנַאגעג ןטלָאװ
 : -- -- -- ןסיײהעג רָאנ ייז טלָאװ ןָארַא

 ןרעטנוא זיא ,רעּבָאטקָא ןט.16 םעד גָאטנוז ,ןגרָאמ ףיוא
 .ןַאּבנזייַא ןיא טעטימָאק ןרענָאיצולָאװער ןטקיניײארַאפ ןופ ןעמָאנ
 למיה רעד .גניטימ רעזָאידנַארג ַא ןפורעגפיונוצ ןעוועג לזיירק
 טפירטעג טָאה'ס ,טנקלָאװרַאפ קרַאטש ןעוועג ןגרָאמירפ ןופ זיא
 :עג טינ רעּבָא טָאה סָאד .לדנגער ןסעגעגנייַא-ךילרעהפיואמוא ןַא
 טלדנַאװרַאפ ןענייז ןסַאג יד .גניטימ םוצ ןייג םלוע םעד טרעטש
 ןּבָאה סָאװ ,ןעמָארטש-ןשטנעמ עצרַאװש עקידהנושמ ןיא ןרָאװעג
 .לזײרקַאּבנזיַא םוצ -- גנוטכיר ןײא ןיא ןגיוצעג עלַא ךיז
 טסיירד ןוא ןפָא קידנענעיל ,יירפ ןוא קנַארפ ןעגנַאגעג זיא'מ
 רענליװ עלַא ףיוא ןעײטרַאּפ עלַא ןופ סעיצַאמַאלקָארּפ עשירפ
 וצ ןוא קיירטש םענײמעגלַא ןַא וצ ןפורעג ןּבָאה סָאװ ,ןכַארּפש
 .יירפ ןעגנַאגעג זיא גרַאװגנוי סָאד .סעיצַארטסנָאמעד עזָאידנַארג
 זייורעטרע ,רעמינּפ עקידנענייש ןוא ןגיוא עקיטכיל טימ ,ךיל
 ערענָאיצולָאװער ןופ תולחתה זָאנ ןרעטנוא קידנעגניזרעטנוא
 ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,עּפורג ןייא .רעטרעוו ןָא ןװיטָאמ ןוא רעדיל
 טלָאװעג זיוה סרָאטַאנרעּבוג ןגעקטנַא טָאה ,סַאג רענליוו ךרוד
 יװ זיא לָאמַא:טימ -- ,םירודיה עלַא טימ עיצַארטסנָאמעד א ןכַאמ
 ןפורעגסיוא טָאה ןוא ןָארַא רבח רעד ןסקַאװעגסיױא דרע רעד ןופ
 :ןָאט ןשירעלעּפַאּב ןשיגרענע ןַא ןיא
 רַאפ ןוא טײהרעטריזינַאגרָא טינ !גנונעדרָא ,םירבח --- |
 ,ןסיוו ןזומ רימ !לַאפכרוד ַא וצ ןעגנערּב ריא טעװ--טייצ רעד
 זיא ןירעד .דלודעג --- ןעוו ןוא ןרָאצ רעזנוא .ןזײוװוצסױרַא ןעוו
 | -- -- -- !חוּכ רעזנוא

 .ףרהּכ ךיז טָאה טנגוי עקיציה יד .טקריװעג טָאה רע ןוא
 1 | ,טכערעג םיא קידנּבעג ,טקיאורַאּב ןיע

 .רעצעלּפ ןוא ךעלסעג ,ןסַאג עלַא ףיוא ,םוטעמוא ױזַא ןוא
 רעטנוא ןופ יװ עלייוו עלַא טגעלפ ךעלדער ןוא סעּפורג עלַא ןיא
 רעד ןעוועג ךילטנגייא סע זיא רע .ןָארַא---ןסקַאװסיױא דרע רעד
 עג טָאה טסיײג ןייז ןוא גניטימ ןזָאידנַארג םנופ רָאטַאזינַאגרָא
 , ,םוטעמוא טּבעװש

 (ש)
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 ;טקַאּפעג לופ ןעועג זיא לזיירק:ןַאּבנזײא ןופ לַאקָאל רעד

 ןשטנעמ רעטנזױט ,ןָאט ריר ַא טנָאקעג טינ ךיז טָאה'מ זַא ,גנע

 ץנַאג .ןסיורדניא ןּבילּברַאפ ןענייז ןוא ןײרַא טנעקעג טינ ןּבָאה

 טקעּפסָארּפ-גרָאעג ןופ לײט רעסיורג ַא ןוא לסעג רענָאטרעכ

 עלַא .ןשטנעמ לופ ןעװעג זיא (סָאג-שטיוװעקצימ םַאדַא טנייה) -

 -גויא ןיא ךיז טוט סָאװ ,ןעמ טדער סָאװ ,ןסיוװ טלעוװעג ןּבָאה

 ץגעצ רעד ,װרענ רעד ןרָאװעג לָאמטסנעד זיא סָאװ ,לזיירק-ןַאּב

 ןענייז -- ןטרָאד ןוא .טָאטש ןופ ןּבעל ןרענָאיצולָאװער םנופ רעט

 יסעדער ןעגנַאגעג ענוּבירט רעד ףיוא טייצ רעקיּבלעז רעד ןיא

 טָאה לָאמ ןטשרע םעד .ףױרַא רענדער ַא ןוא ּפָארַא רענדער ַא

 ,"עיצולָאװער עשידנעלסור עסיורג ידע רעטרעװ יד טרעהרעד ןעמ

 יָאס ןגעװ רעטרעוֶו עקידלדניװשּפָאק טרעהרעד לָאמ ןטשרע םוצ

 ךס ַא טדערעג ןּבָאה'ס .המודכו עיכרַאנַא ,עיצולָאװער רעלַאיצ

 תֹוּכ רָאנ טָאה סע רעװ ,ןשטנעמ רעטרעדנוה רשפא ,עקילדנעצ

 טדערעג ןּבָאה'ס ךענוּבירט רעד ףיוא ךיז ןּפַאכוצפױרַא טַאהעג

 טיג ..ןעלעײטרַאּפ ןוא ןעײטרַאּפ םינימה-לּכ ןופ רעטערטרַאפ

 ףָארַא--רענייא זיולּב רענדער ענערָאװשעג יד ןופ טָאה טדערעג

 ןיא ןפורעגּפָא ךיז רע טָאה -- ,סָאד טינ זיאיס ,ןיינ ---

 טינ ןעמ טדער יױזַא טינ --- ,ךיז רַאפ יװ ױזַא םירבח עּפורג ַא

 ףלָאװער יד ןטלָאּפשעצ טָאה'מ --- ןטלַאה ךיז ןעמ ףרַאד יװַא

 =עצימ ןוא טריזינַאגרָא טינ ןיטולחל ךָאנ זיאימ -- -- -- עיצ

 || == == =- תֹוחוּכ לסיּב סָאד ןיוש טרעטעמש

 גנונעדרָא יד ןטיה קעװַא -- גניטימ ןופ קעװַא זיא רע ןוא =-

 - -= -- --- גניטימ םורַא

 =עגפױרַא ךיז רענײא טָאה ,גניטימ ןטימ ןיא ,גנילצולּפ

 ןופ לקניװ ןטייװצ ַא ןיא ןוא דליּב סרסיק םעד ןסייר ןפרָאװ

 זעגַא ,למוט ַא ןרָאװעג זיא'ס ..סָאש ַא טרעהרעד ךיז סָאה לַאז

 ןּבָאה'ס ...ריט רעד וצ ןָאטעג זָאל ַא ךיז טָאהימ ...המוהמ ַא ,רעדור

 לָאמַא-טימ ..ןרעװ ןטָארטעצ טיוט ףיוא טנעקעג ןשטנעמ ןסַאמ

 :םיטש עשירעלעּפַאּב עקיטכעמ ַא טרעהרעד ךיז טָאה

 טרילרַאפ !רעגריּב ןוא םירבח ,גנונעדרָא ,קיאור --

 | : /  ןטיג ךיז



 ז.אאאווו

 שעגפיוא:טײרּב רעד ייּב טלעטשעג ןָארַא ךיז טָאה סָאד
 ןעגנולעג םיא זיא'ס ןֹוא .גנונעדרָא טכַאמעג ןוא ריט רעטלַארּפ

 ךילגיממוא םיא זיא ,ןסיורד ףיוא סױרַא זיא םלוע רעד זַא
 .גרָאעג ףיוא ןײגוצסױרַא ןוא טרָא ןופ ךיז ןריר וצ ןרָאװעג
 ןעמעװ ןּבעגוצרעּביא ןיװַאּב ןיוש טָאה רעצימע ...טקעּפסָארפ
 טערטרַאּפ סרסיק םעד ןסירעצ ןעמ טָאה גניטימ ןפיוא זַא ,ףרַאד'מ
 טשרמולּכ ןיא גניטימ ןופ םלוע רעד זַא ,ןסָאשעג טָאה'מ ןוא
 ןסַאג עקיאײּברעד יד טימ טקעּפסָארּפ רעד ןוא --- ,טנּפָאװַאּב
 .ערּפ רעד טָאה ןַאד . .רעטילימ ןופ ןרָאװעג טכַאװַאּב ףּכיּת ןענייז
 רָאטַאנרעּבוג םעד ןפורעגסױרַא ןָאפעלעט ןכרוד גניטימ ןופ םוידיז
 ןרָאפוצ ןײלַא ןעמוקעג ומצעבו ודובכּב זיא סָאװ ,ןעלַאּפ ףַארג
 ןעמונעג ןּבָאה ךעלגני עקינייא ,לסעג רענָאסרעכ ףיוא
 ,םיוצ:לטרעג םענעזעװעג םנופ ןטעכַאטס ענרעזיא יד ןכערּב
 .ָאק ןוא רעסיש עטנּפָאװַאּב יד ןופ ןרעווּוצּפָא ךיז סימרעד ידּכ
 :ַאּב ןצ גניטימ םנופ רעריפנָא יד טסָאקעג טָאה ימ ךסַא .קאו
 יד ןיא טוט םעד ךיז רַאפ ןעעזעג טָאה סָאװ ,ןומה םעד ןקיאור
 :רעּבוג םעד ןקיאורַאּב וצ ןעװעג זיא רעוש רעעז רעּבָא ! ןגיוא
 ,ַאיַאקסוועליסַאוו ױרפ :םוידיזערּפ ןופ ןסור יד .רָאטַאנ
 ןבָאה ןַאּפעטס רָאטַארָא רעד ןוא ווָארָאזָארּפ רענעשזניא
 :םוא זיא םלּוע רעד זַא ,ןענעלַאּפ טימ טהנעטעגנײרַא טסיזמוא
 ,רעשירָאטַאקָאװָארּפ ַא ןעוועג סיוועג זיא סָאש רעד זַא ,טנּפָאװַאּב
 ןייגעצ ךילדירפ ךיז טעװ םלוע רעד זַא ,טערטרָאּפ-השעמ יד יװ
 ןופ ןעמענוצ לָאז רע ,ןטעּבעג םיא ײז ןּבָאה טסיומוא } םייהַא
 ןייק --- ,קלָאפ סָאד ןקיאורַאּב וצ ידּכ ,רעטילימ סָאד ןסַאג יד
 --טָארַאק סרָאטַאנרעבוג םוצ וצ זיא ןַאד .ןפלָאהעג טינ טָאה ךַאז
 ,עטושּפ ,עצרוק עכילטע טימ טדנעװעג םיא וצ ךיז טָאה ןוא ןָארא
 :סױרַא ןצרַאה ןופ ףיט ױזַא ,רעטרעוװ עקיטרַאנגײא עטכירעגמוא
 ,רַאונַאי ןט49 ןופ עטכישעג יד ןרזחרעּביא טינ לָאז רע ,עטגָאזעג
 זיא רע זַא ,ןדלָאמעג טָאה וא ןרָאװעג טרירעג זיא ןעלַאּפ זַא
 .עגסיוא-קיאור ןיא ןסַאג יד ןייגכרוד לָאז םלוע רעד .,םיּכסמ
 ןטיה וצ ךַאװ ַא ןזָאלרעּביא ךָאד זומ רע רעּבָא ,ןעײר עטלעטש
 בָרֶע םיא טעוו'מ בוא זַא ,חיטבמ זיא רע רָאנ .גנונעדרָא יד



 זאאאוט

 טינ ךַאז ןייק טעװ ,עיסעצָארּפ רעד ןופ גנונעדרָא רעד רַאפ ןייז

 עיסעצָארּפ יד ןוא -- ןעװעג בֵרֵע טָאה םוידיזערּפ רעד .ןעעשעג

 ךילרעייפ ןוא ליטש .גנַאזעג ןוא סענָאפ ןָא--ןּבױהעגנָא ךיז טָאה

 יד .ןרַאוטָארט יד ףיוא ןוא סַאג ןטימ ןיא ןגיוצעג ךיז יז טָאה

 ןענייז רעכעד יד וליּפַא ,רעטסנעפ ענעּפָא יד ןוא סענָאקלַאּב -

 שילרעטסױַא ןַא ןעװעג זיאיס .ןשטנעמ טימ טצעזַאּב ןעוועג

 ,טײקטנַאּפשעג עשינַארט ַא טליפעג ךיז טָאהס ןכלעוו ןיא ,דליּב

 .. גנוטרַאװרעד רעכילרעדיוש ַא סעּפע- טימ ןקַארשעג טָאה סָאװ

 טימ ןעמַאװצ טָארַאק ןיא רָאטַאנרעּבױג רעד סיוארָאפ

 ןענָארַא ץוחַא ,גניטימ םנופ ןטַאגעלעד עטלייוװרעדסיוא יד

 עיסעצָארּפ יד .ײז ךָאנ ןוא ,סופיוצ ןעגנַאגעג זיא סָאװ

 -- ןשטנעמ רעטנזיוט עקילדנעצ רשפא ,רעטנזױט ןסַאמ ןופ

 ןוא ..רעדניק עניילק וליּפַא ,גנוי ןוא טלַא ,רעּבײװ ,ליּבסנַאמ

 .יירעטילימ ןטנּפָאװַאּב ןופ הרימש עסיורג ַא םוטעמוא ןוא םורַא

 ,סַאג רעשרעטָאט ןוא טקעּפסָארּפ גָאר ןופ טיי טינ ,לָאמַא-טימ

 רעפטנע סלַא ןוא ...!סָאש א .רעדיװ --- ןָאקלַאּב ַא ןופ ץעגרע

 ןוא -- ,רעטירד ַא ןוא רעטיװצ ַא ןוא ,פלָאז ַא - - ףיורעד

 ןשטנעמ ...סַאג ענייש עגנַאל ,עטיירּב יד ןרָאװעג זיא םונהיג ַא

 ןופ טיור ןרָאװעג זיא קורּב רעד ...סעּפָאנס יד יװ ןלַאפעג ןענייז

 ...עטעדנואוורַאפ עקילדנעצ ןוא עטעגרהרעד עכילטע ןופ --- טולּב

 .יי והובו והוּת ַא ןוא ןּברוח ַא ,לּת ַא ..ןדיי --- עלַא

 "ענעג םוצ קעװַא זיא רע .ןרָאלרַאפ טינ ךיז טָאה ןָארַא

 -ר ַא ש לַארענעג םוצ ,ןטנַאקַאּב ַא סרעטָאפ ןײז ןיגַאש ט לַאר

 ײז ײּב טָאה ןוא דלָאהטרעּב ַאװָאלָאג-טָאטש םוצ ןוא יקס

 רעד ןופ גנוציז:ַארטסקע ןַא ןרעװ ןפורעגפיונוצ לָאזיס ,טלעוּפעג

 עגנַאל םורֵא ...עידעגַארט רענעעשעג רעד ןגעו עמוד-טָאטש

 ןופ סרעטָאפפ יד טצעזעגסיוא ןעוװעג  ןענייז ןשיט עטריצַאּב-ןייש

 ןוא ,םיצירּפ עקידסוחיײטלעג ןוא עקידסוחי-םַאטש ,"טָאטש רעד

 . ףיוא ןוא שילױּפ ףיוא טדערעג טָאה ןוא ןענַאטשעג זיא יז רַאפ

 ןָארַא רבח -- םירוטש טימ ןוא רעייפ טימ ,ץרַאה טימ שיסור



 הק

 .ןאאאט
 ןוא ןסַאלק ןוא רעקלעפ ןגעװ ,קלָאפ ןגעװ טדערעג טָאה רע
 ענעמוקעגמוא ןגעוו ,טיײהיירפ רַאפ ףמָאק ןטכערעג-קיּביא רעיײז
 רעכילשטנעמ ןופ תונּברק עקידלושמוא ןגעוו ,לַאעדיא רעייז רַאפ
 ץלָאטש ןוא טומ ,רעיפ טימ טָאה רע ..,הדיגּב ןופ ןוא תוירזכַא
 :רעּבוג םוצ ןײגקעװַא דימוףּכיּת ןלָאז "םינודַאװ יד ,טרעדָאּפעג
 ןעמענוצּפָארַא ןלעוּפ ןוא רָאטַאנרעּבוג-לַארענעג םוצ ,רָאטַאנ
 -כרוד רעכיז ןוא קיאור ידּכ ,טָאטש ןופ הרימש עשירעטילימ יד
 ןוא ,גנושרעהטסּבלעז רעד ןופ תונּברק יד ןופ היוול יד ןריפוצ
 רעד ןיא ןעמענוצלײטנָא "סעגסַאלגװ יד ןפורעג גנערטש טָאה רע
 טכַארּבעג יז טָאה רע .עיסעצָארּפ-רעיױרט רעד ןופ גנוריזינַאגרָא
 ןטצעל ןייז ןדלָאמעג ייז טָאה ןוא דָאּב.טולּב רעד ןופ הֶיִאְריִדצ
 | | ,. טרָאװ

 ןצנַאגניא ןענייז ןוא טרעטישרעד ןעוועג ןענייז םיצירּפ יד
 יי ,העּפשה סנָארַא רעטנוא רעטנורַא |

 "קלָאפ ןרַאפװ ןעװעג בֵרֶע טרָאװ:ןרע ןייז טימ טָאה ןָארַא
 ,טּבױלגעג םיא ןּבָאה םיצירּפ יד ןוא ,טָאטש ןיא גנונעדרָא ןוא ור רעקידנעטשלופ רעד רַאפ תוירחַא יד ךיז ףיוא ןעמונעג ןוא
 | --. -- -- טיורטעג םיא ןּבָאה

 .עגּפָארַא טָאה עזערפ-ןָאּפ רָאטַאנרעּבוגײלַארעגעג רעד
 :סיוא טָאה ןָארַא ןוא טָאטש ןופ הרימש עשירעטילימ יד ןעמונ
 :ַאזינַאגרָא רעד ןופ ןַאלּפ ןצנַאג םעד ןּבעגעגרעּביא ןוא טעּברַאעג
 טינ טָאה ,עיסעצָארּפ יד ןענעדרָאנייַא ןופ טעּברַא יד טלייטעצ ןײלַא טָאה רע .םיטרּפ עלַא ןיא עיטעצָארּפירעױרט רעד ןופ עיצ
 -רַאעג ,רעּבָאטקָא ןט517 ןפיוא ןט416 םנופ טכַאנ יד ןפָאלשעג
 :לג רע זיא םוטעמוא ."טרעדנוה רַאפ, ,טגָאזעג ןעמ טָאה ,טעּב :רַאעג טָאה רע .ןרָאװעג דימ טינ רָאג זיא ןוא רעהפיוא ןָא טעּב
 םיא וצ טדנעװעג ךיו ןעמ טָאה ןטײז עלַא ןופ .המשנ יד ןעװ
 .ץגנָא ןכילטיא טָאה רע ןוא סעיצקורטסניא ךָאנ ,סעגַארפנָא טימ
 סנעמעלַא .עיצקנופ ןייז ןוא טייצ ןייז ,ץַאלּפ ןייז יונעג ןזיוו
 יעג טָאה "דנוּבז רעד זיולּב טיג ."טעטימָאק ןטקיניײארַאפ ןופ ןוא דנוּב ןופ ּפָאקװ םוצ ,םיא וצ טדנעװעג ןעוועג ןענייז ןגיוא



 אאאש|ו

 רָאנ ,ןוויטקעריד ןוא ןעגנונעדרָארַאפ סנָארַא רבח ףיוא טרַאװ

 -עגייא ןופ ןטלַאהעגּפָא ךיז ןּבָאה ןעייטראּפ ערעדנַא עלַא ןליפַא

 "רעז טעװ סָאװ ,טרַאװעג טגנערטשעגנָא ןוא וויטַאיציניא רענ

 -- -- -- ןָאט "רעז טעװ סָאװ ,ןסייה "רעח טעװ סָאװ ,ןגָאז

 טַאהעג ןָארַא טָאה ירפרעדניא ןט:17 םעד רעגייז ַא 9 ויּב

 יד ןופ ןרעלַאּפש רדס ןטפַאהרעטסומ ַא ןיא טלעטשעגסיוא ןיוש

 ןעײטרַאּפ יד ,ךַאפ-לדָאנ:רעדעל ןוא ןטסילַאטעמ ,רעטעברַא:יוּב

 ןצנַאג םעד ןוא ןטפירשפיוא טימ רעדנעּב ןוא סענָאפ ערעייז טימ

 קיצרעפ ןופ ,טצַאשעג טָאה'מ יװ ,ןענַאטשַאּב זיא סָאװ ,םלוע

 :עצָארּפ יד ןוא לַאנגיס ַא ןּבעגעג רע טָאה םעדכָאנ ,ןַאמ טנזיוט

 *רַא עטריזינַאגרָא יד ןופ טייק ַא טימ ןּבױהעגנָא ךיז טָאה עיס

 ןוא סיוארָאפ ןעגנַאגעג זיא ןָארַא .ןעײטרַאּפ עלַא ןופ רעטעּב

 ,ץיסעצָארּפ רֶעד וצ טכיזעג ןטימ טרעקעגמוא ךיז עלײװעלַא טָאה

 ןָאיגעל םוצ לכיט ןטױר ַא טימ טריזילַאנגיס רעהפיוא ןָא טָאה

 טגעלפ רע ּביוא .גנוטלַאה רעד ןוא סעיצקנופ יד ןגעו רענעדרָא

 ןיא רָאג טינ סעּפע ןקרעמַאּב גיוא-רעלדָא  ןייז טימ ואוו-ץעגרע

 ןעניישרע ,ןגיוּב ןופ לייפ ַא יװ ,ןיע-ףרהּכ רע טגעלפ ,גנונעדרָא

 טפול רעד ןיא ןכליה ןַאד טגעלפיס ןוא טרָא ןקיטײנ םעד ףיוא

 :עמיטש עלעה ןייז

 !גגוטלַאה עטפַאהרעטסומ !ןילּפיצסיד עטסגנערטש --

 ?נליוו-טינקידנליוװ ,עקניּביל ,ריא טזומ טנייה ! גָאט ןיימ זיא טנייה

 ..י!לֵלּכ רעזנוא תבוטל --- סרענעדרָא יד טגלָאפ !ןגלָאפ רימ קיד

 .רַאה םעד ןּבעגעגרעטנוא ךיז טָאה'מ ,טגלָאפעג טָאה'מ ןּוא

 סָאװ ,רָאטַאזינַאגרָא ןסיורג םעד ןופ ןָאט ןקידנרירּביװ ןשיגַאמ.קיצ

 ןוא עּביל עטסקיטכירפיוא יד ןּברָאװרעד גָאט םענעי ךיז טָאה

 .!שממ לעוּפּב עגליוולנַאג ןופ גנוטכַא

 !רענָאיצולָאװער רעלַאעדיא רעתמא רעד זיא סָאד טָא ---

 ַאוַא ,םכח ַאזַא !שפנ-תריסמ ףיוא קיאעפ זיא רֶע ,שוחּב טעזימ

 .ןטייז עלַא ןופ טרעהעג ךיז טָאה--! רעקיצרַאה אזַא ,לדַא



 ז{ אאאצןו|

 / .ָאז) לָאטיּפש ןשידײ ןופ ןגיוצעג ךיז טָאה עיסעצָארּפ יד
 עקיליײהפ ,עשינַאטָאּב ,עטיירּב ,סַאגןָאי ,רעקָארט ךרוד (ענלַאוװ
 ןטיײז עדײּב ןופ טײק יד ןוא ןהעש עגנַאל ןופ ךשמ ןיא "ַאננַא
 ןעמוקעג זיא'מ זַא רָאנ ,ןרָאװעג ןטירעגרעּביא טינ לָאמנײק זיא
 רעד ץעגרע ןופ גנילצולּפ ךיז טָאה ,קירּב רעישטערַאז רעּבירַא
 ,ןָאטעג רעטיצ ַא טָאה עסַאמ יד ,..לַאנק רעֶקיִדוׁשֲח ַא טרעה
 לקַאװ ַא ךיז טָאה טייק:ןשטנעמ עטסעפנזייא יד ןוא .טרעדיושעגפיוא
 .ַאטַאק יד ;ןרעװ ןסירעצ םייב טינ ריש ןטלַאהעג ,ןָאטעג
 רעּבָא ,,.ךילדײמרַאפמוא ןעוועג זיא ,טכודעג ךיז טָאה ,עפָארטס
 עיסעצָארּפ יד ןוא !ןָארַא -- טעװעטַארעג רעדיװ טָאה ָאד
 ...ןעעשעג טינ רעמ זיא זייּב ןייק ןוא געו ריא רעטיײװ קעװַא זיא
 ןפיוא ןעמוקעג עיסעצָארּפ יד זיא טכַאנרַאפ 5 רעדָא 4 רעגײז ַא
 זיּב סעדער ןוא םידּפסה ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענייז'ס ואוו ,םלוע:תיּב
 -- -- -- טדערעג טינ טָאה ןָארַא ,.טכַאנ

 ---ןעלקַאפ טימ ןטכױלַאּב ןעוועג זיא קירוצ געוו רעצנַאג רעד
 ןיא קירוצ ןעמוקעג זיא םלוע רעד ןוא -- וטפיוא סגָארַא ךיוא
 ןופ טָאה ןוא טנוװָאניא רעגײז ַא ןעצ םורַא םולשּב ןײרַא טָאטש
 ?לנַאגרָא ןלַאעדיא םעד ,ןיקסשינעוועד "ןָארַאװ טשטנעּבעג ןצרַאה
 ,"קינלַאשטַאנָאדַארג ןתמאק םעד ,עיסעצָארּפ רעד ןופ רָאטאז
 ענייז רָאג טָאה סָאװ ,?ענליוו ןופ רָאטַאנרעּבוג ןתמא םעד ,ןינח
 ןעמָאנ ןייז .עיצולָאװער רעשירּבָאטקָא רעד ןעװעג בירקמ תוחוּכ
 ,םיא טָאה גיװ ןיא דניק ַא ,גנוצ ןפיוא ןעמעלַא ייּב ןעוועג זיא
 :רעלופָאּפ רעד ןעוועג טלָאמעד זיא רע ,טגָאזעגכָאנ ,ןעמָאנ םעד
 ,טָאטש ןיא ןעמָאנ רעטס

 .ַאּב לָאמ ןטרעדנוה ַא תולעּפתה טימ ןּבָאה ,גנוי ןוא טלַא ,עלַא |
 ,יקטרַאש ןוא ןיגַאשט ןלַארענעג יד סָאװ ,טקַאּפ םעד טרעדנואוו
 :טסירק יד ןופ ךס ַא ללכּב ןוא דלָאהטרעּב ַאװָאלָאג:טָאטש רעד
 ךיז ןּבָאה ןוא עיסעצָארּפ רעד טימ ןעגנַאגעגטימ ןענייז ינּפ ץכיל
 ילַאשרַאמ ןרענָאיצולָאװערװ םוצ ןעגנודנעוו ערעײז ןיא ןגױצַאּב
 טָאה'מ ,טקעּפסער ןקיטכירפיוא םענעּפָא טימ יקסשינעוועד "ןָארַאװ
 ףַארג יװ ,ןטנַאירַאװ ענערײשרַאפ ןיא ןלייצרעד ןּבױהעגנָא ךלַאּב
 זַא ,םיא רַאפ ךיז ןרעפטנערַאפ וצ "ןכָארקעג טיוה ןופ זיאח ןעלַאּפ



 ז אאאצווו

 +םואח זיא רע זַא ,גנוסיגרַאפיטולּב יד טריצָאװָארּפ טינ טָאה רע

 טינ ןדײר וליּפַא םיא טימ טָאה יקסשינעװעד רעּבָא ,"קידלוש

 *כַארַאפ רענעפָא טימ םיא ןופ טרעקעגּפָא ךיז טָאה ןוא טלָאװעג

 -ןָאפ רָאטַאנרעּבוג.לַארענעג רעד זַא ,טלייצרעד ךיוא טָאה'מ .גנוט

 רע לי ,ץנעידיוא ַא ןענָארַא טימ ןּבָאה טלעוװעג טָאה עוערפ

 גנוריפ רעקידרעטייװ רעד ןגעוו "הצע ןַא םיא ייּב ןטעּב ליווח

 וליפַא םיא טָאה ןָארַא רעּבָא ,טנעמענרעּבוג:לַארענעג םעד ןופ

 תוישעמ רועיש ַא ןָא ןעגנַאגעג ןענייז רעטייוו .טרעפטנעעג טינ

 ןײא ןיא יװ ,ןרדה-תציפק עשקינווָאװ-דמל=טכע סנָארַא ןגעוו

 - יעצָארּפ רעד ןופ שארּב ןעעזעג םיא ןעמ טָאה עגר רעקיּבלעזרעד ןוא

 ףיוא סרענעדרָא יד ןופ הביבס רעד ןיא ,עישטערַאז ףיוא עיס

 יװ .א .א סַאגןָאי .רענידרַאנרעּב ףיוא ,סַאג="עננַא רעקילייהא
 -- -- -- לָאצַא ןָא סעטכישעג עקיטרַאנדײשרַאפ

 ןךיו רע טָאה ,ןײרַא טָאטש ןיא ןעמוקעג זיא ןָארַא זַא

 ןופ ןּברָאטשעג זיא לָאטיּפש ןשידײ ןיא זַא ,טסואוו-עד ףּכיּת

 =עמָאה ןופ דילגטימ רענעזעװעג ,ןיסיק םהובַא ןדנואו יד

 סעד ,ןגרָאמ ףיוא ןסָאלשַאּב רע טָאה ."דנוּבז ןופ טעטימָאק רעל

 . רעדיװ םיא ךיז טָאה יז .היװל יד ךיוא ןריזינַאגרָא וצ ,ןט8

 ןיוש ןעניז ינּפ יִד שטָאכ ,עטשרע יד יװ טקנוּפ ,ןּבעגעגנייַא

 טינ ,םלוע"תיב ןפוא סעדער עטרעהעג ןטכענ יד ךָאנ ,טנייה

 ןגעװ שעּפעד יד ןעמוקעגנָא זיא עיסעצָארּפ ןטימ ןיא .ןעמוקעג

 היוול יד ןוא --- ,רעּבָאטקָא ןט:17 ןופ ,ןטכעג ןופ טסעפינַאמ םעד

 ןוא טײקנײש רעשיגַארט ריא ןופ ךס ַא ןרָאװעגנָא ףּכיּת טָאה

 *עג טלדנַאװרַאפ זיא ןוא טײקילײה רעליטש רעקידנרעטסײגַאּב

 רעד ...עיצַארטסנָאמעד רעשיטילָאּפ רעכילרעייפ ַא ןיא ןרָאװ

 רעד ןופ רעריטרַאמ עקילײה יד ןָא ןסעגרַאפ ןיוש טָאה םלוע

 הנחמ ַא ...ןָאטעגּפָא הניכש יד ךיז טָאה םלוע םנופ ,עיצולָאװער

 ףיא קורד ןיא ךיז ןּפַאכוצנײרַא ןזיװַאּב ןיוש טָאה טיילעגנוי

 טָאה טעטימָאק-קיירטש רעטקינײארַאפ רעד ןעמעוו ,סַאג רעקָארט

 טריאירּפָארּפסקע ןּבָאה ןוא ,שעּפעד יד ןקורד וצ טּבױלרע

 ןופ רעּבירַא ןגיוּב ןופ לייפ יװ ןענייז סָאװ ,ךעלטעלּב לקעּפ ַא

 רעד ןופ ןוחצנ םעד ןגעװ טדערעג ןּבָאה עלַא .טנַאה וצ טנַאה



 זאאאוא

 ןעגנַאגעג זיא'מ ,ןיז ןשיװצ טדערעג ןּבָאה עלַא ,עיצולָאװער
 --- -- --- ןרָאװעג קידעכָאװ ןצנַאגניא זיא עיסעצָארּפ יד ,קידנדיײר

 טָאה רע ,גנונעדרָא יד טריפעגנָא ץלַא ךָאנ טָאה ןָארַא
 רע ,סרענעדרָא יד ןלַאנגיס ,סעיצקורטסניא ןּבעגעג ץלַא ךָאנ
 "ניא טכַאמעג ּפָאק םענעּביוהעגפיוא.ךיוה ַא טימ ץלַא ךָאנ טָאה
 =עג ץלַא ךָאנ זיא רע ,רוציקּב --- ,לכיט ןטיור ןייז טימ ךייהרעד
 יד ןופ רעריפ רעטשטנעּבעגיטָאג רעד ,ןטכענ סָאװ ,סָאד ןעוו
 ןיא עיצולָאװער רעד ןופ ,גנוגעװַאּב רעד ןופ המשנ יד ,ןסַאמ
 ןקיצנייא-ןייא זיולּב ךיז וצ טַאהעג טָאה סָאװ ,עטיל ןיא ,ענליוו
 ןיא (יקסנַאוועלק) םיסקַאמ 'ח טסידנוּב םעד -- ןכײלג
 / ..ןסירעגּפָא סעפע ךיז טָאה ןצרַאה ןיא םיא ייּב רעּבָא ,עגיר
 .רענָאיצקַאער ןטימ ,טסעפינַאמ ןטימ טיירפעג ךיז ןּבָאה עלַא

 רעטשרע דעד טָאה רעּבָא ןָארַא -- ,טסעפינַאמ ןטריקסַאמרַאפ
 עשינַאטיט עלַא ךָאנ זַא ,סָאד טינ ויא סע זַא ,טריּפשרעד
 ײזַא טינצ .."ןרָאּבעג זױמ ַא גרַאּב רעדײ טָאה ןעגנוגנערטשנָא
 עקינײא טגָאזעגסױרַא ףֹּכיּת סע טָאה רע ..."טניימעג רע טָאה
 | ,םירבח

 ;טײג'מ ןיהואוו ןוא יװ ,ןסעגרַאפ יװ טעמּכ ןּבָאה עלַא
 ןטלעז טינ ,ךיז טלציװעג ,טכַאלעג וליּפַא ןיוש ןּבָאה ערעדנַא
 =קַארַאכ ַא ןגָארטעג ןיוש טָאה עיסעצָארּפ יד ...ךילשיניצ ןליּפַא
 יד ןרָאלרַאפ ןיוש טָאה יז ,עינָאמערעצ רענעקורט ַא ןופ רעט
 . ...המשג

 =עגסיוא טָאה ןוא ןרָאװעג טגערעגפיוא רעעז זיא ןָארַא
 :עפורג ַא ֹוצ ןעירש

 5ַאֹּב רימ !היװל ַא ףיוא ךָאד ןעײג רימ !רעקימָאק ---
 !!!םהרבַא רבה םענעמוקעגמֹוא םעד ךָאד ןטיילג

 -- -- -- ןרָאװעג ןגיװשטנַא זיא ןוא

 ,ןטכענ יו זיאימ ןוא ןעוװעג טינ ןענייז ןטנעדיצניא ןייק
 .םלוע-תיּב ןפיוא םולשּב ןעמוקעג ,ןט517 םעד |

 זיא סָאװ ,םעד ןָא --- ,ןעוועג טינ ןיוש ןענייז םידּפסה ןייק



 א60

 .ןסעגרַאפ רָאג ןיטולחל ןעמ טָאה ,ןּברק ַא ןעמעלַא רַאפ קעװַא
 גנוטײדַאּב רעד ןגעװ סעדער עשיטילָאּפיןײר ןטלַאהעג טָאהימ
 :עגפיוא טָאהימ ,טריקיטירק ףרַאש םיא טָאה'מ ,טסעפינַאמ ןופ
 םעד טקעדעגפיוא טָאהמ ,רעטקַארַאכ ןקידתועיבצ ןייז ןזיוו
 טסעפינַאמ רעד סָאװ ,תוחנה ךעלציּפ יד ןופ רעטקַארַאכ:ןסַאלק
 . .ףמַאק ןקידרעטײװ םוצ ןפורעג טָאהי'מ ןוא ,ןּבעגעג טָאה

 .,רענדער עקיצרַאה ןוא עלופטנעלַאט טדערעג ןּבָאה'ס
 טדערעג ןּבָאה'ס ןוא ,רבע ןרענָאיצולָאװער םענייש ַא טימ ןשטנעמ
 געט ריפ-יירד רעסָאװ ַא טימ ןּבָאה סָאװ ,ענעקַאּבעג-שירפ רענדער
 דלַאּב ךיז ןלעװ ןוא ןקעטשוצסיורַא זָאנ םעד טַאהעג ארומ קירוצ
 יַאװ ןיא רעיוט ןוא ריט ,ןדָאל עטסעפ רעטניה ןטלַאהַאּב קירוצ
 ןּבָאה סָאװ ,רעײרש עטלַאק ןוא עזָאלטנעלַאט ,םעװקַאּב ןעמיר
 ,טקעדעגפיוא טָאה'מ ,..למוט ַא ןוא רעטנָאלּפַא טכַאמעגנָא רָאנ

 ןעמ טָאה הלּפמ רעד ןופ הּביס עתמא יד רעּבָא ,טריקיטירק
 ..ןעגַאטשרַאפ טינ ןוא טסואוועג טינ

 ?וצ ןיולּב ךיז טָאה רע ,טדערעג טינ טרָאװ ַא טָאה ןָארַא
 ..עילָאכנַאלעמ ןימ ַא טימ--טרעהעגוצ ,טקוקעג

 ןקיּבלעז םעד זַא ,טסואורעד רעטשרע רעד ךיז טָאה רע

 ןּבײהנָא טלָאועג טקעּפסָארּפ-גרָאעג ןופ ךיז טָאה .טקָא ןט:18
 טָאה חלג ַא זַא רָאנ ןדיי רענליוו יד ףיוא םָארגָאּפ רעסיורג ַא
 , ןזָאלרעד טינ וצרעד

 -- -- ןָארַא ןולָאמעג טָאה -- !טָארקנַאּב ןענייז רימ ---
 :ןעגניטימ ןרָאװעג טנדרָאעגנייא דלַאּב ןענייז טָאטש ץנַאג ןיא

 .ָאל עכילטפַאשלעזעג ןיא ,ןזיולק "צנעמונעגנייא, יד ןיא ,לוש-רָאק ןיא

 ךיז ןּבָאה רעּבָאטקָא ןט519 םעד .למיה ןעיירפ ןרעטנוא ןוא ןלַאק
 ןענײז רעלגנַאר ענעגנַאפעג יד .סעמרוט רענליװ יד טנפעעג
 ןעמוקעג ןעגניטימ יד ףיוא "סערעמַאקװ יד ןופ ךיילג ןוא סױרַא
 טָאה סע סָאװ ,ץלַא ןסָאגעגסױא ןסַאמ עקיּפעקטנזױט רַאפ ןוא
 רעייז ןופ טייצ רעד רַאפ ןצרַאה ןפיוא ןּבילקעגנָא ייז ייּב ךיז
 רערילגטימ עטריטסערַא יד ךיוא .סָאלש ןוא לגיר רעטנוא ןדייל
 ןקירָאפ ןלַאפעגכרוד זיא סָאװ ,"דנוּבק ןופ טעטימָאק רענליוו ןופ
 .ןײרַא טעּברַא רעד ןיא רעדיוװ ףֹּכיּת ןוא סױרַא ןענייז ,תועובש
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 ..ןעװעג םינּתוחמ עטשרע יד החמש רעד ףיוא יז ןענייז עלַא
 ...ןענָארַא רעסיוא ,עלַא

 תוטיחש עקידמיואמ ןגעוו--ןשעּפעד ןעמוקעגנָא ןענייז דלַאּב
 טינ ךיזא ןּבָאה רענדער יד ..םֹוחֹּת ןצנַאג ןיא טעמּכ ןדײ ףיוא
 :געירָאװ יז זַא ,ןדלָאמעג ךילטייד ןוא רָאלק ןּבָאה ײז ,"ןרָאלרַאפ
 . ןופ "דוסח םעד ןיא ןוא "עיצַאוטיס רעד ןיא טוג רעעז ךיז ןריט
 :לעזיד --.רוקמ ןטשרע םעד ןזיוועגפיוא ןגָאה יז .ןעמָארגָאּפ יד
 יד ןעקנירטרעד טולּב שידײ ןיא ליװ סָאװ ,עיצקַאער עקיּב
 -ַאּב טינ ...טקיאורַאּב ןרעייז תובבל םעד ןּבָאה ןוא ,עיצולָאװער
 ,טדערעג קינײװ טָאה רע ..ןָארַא--רענײא רָאנ טָאה ךיז טקיאור
 עטסערּפעגפיונוצ-טסעפ טימ ,טכַארטרַאפ ןעגנַאגעגמוא ויא רע
 | פיל

 .=ַאמיסּפ תוכלה ןיא ןעדִי רעניילק ַא ,םירבח יד ןופ רענייא | |
 סָאװרַאפ ,ןענָארַא טגערפעג טָאקילעד טינ רעעז ןַאד טָאה ,עיגָאל
 ,?טייז ַא ןָא ןּבילּבעג טונימ רעטסקילײה רעד ןיאק רע זיא

 :טרעפטנעעג ןיע ףרהּכ יסיא טָאה ןָארַא
 : ,.!טכעװשרַאפ זיִא יז לייוו ---
 .ןטָארטעגּפָא טינ רענעי זיא -- !סָאװ טימ ---
 | ,זײרּפ ןטלָאצַאּב ןטימ ---
 ,טינ יײטשרַאפ ךיא ---
 ,רעטכעט עשידיי עטעדנעשעג רעטנזיוט ןופ ןיײרּפ ןטימ ==

 ןוא טולּב שידי ןעמַי ,ךעלעפוע עשידי עטעגרהרעד ןסַאמ
 ...ןרערט

 .,םישזער רעקיטכערטרעדינ רעד זיא קידלוש --
 רשפא ןוא ,עקידניז רעעז יד ץנעגילעטניא יד ךיוא --

 --רָאג רשפא ןוא ןדָאּב רעטוג רעד ---"קלָאּפ/ סָאד -- ךיוא
 .ןיילַא רימ ךיוא

 יב רעצרעה יד ןוא שירפ ךָאנ ןעװעג ןַאד זיא דנואוו יד
 -- -- -- ןעװעג טרַאה ױזַא טינ ךָאנ ןענייז ךס ַא
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 .רעמייוו .א .ָׁש

 ןעמונעג טָאה סָאװ ,תוקפס ןופ םירָאװ ןפיוא קידנקוק טינ
 ,טריּפשעג ךָאד יקסשינעוועד טָאה ,ץרַאה ןייז ןוא חומ ןייז ןגָאנ
 וָאּפערטײָאװָאנרוד ןופ עיצקַאער יד ןעװ ,טייצ ַאזַא ןיא זַא
 זומ רע ,ןײגקעװַא טינ רע רָאט ,ּפָאק םעד ןּביוהעגפיוא טָאה
 ךיז טעװ סע סָאװ ,סָאד ןעװעטַאר תוחוּכ יצמא לֹּכ טימ ןעעז

 .טעּברַא רעד ןיא ןײרַא רעדיװ דלַאּב זיא רע ןוא --- ,ןזָאל ךָאנ
 ןעגנַאגעג רע זיא "געט עיירפק ענעפורעג ױזַא יד ןופ ךשמ ןיא
 יַאו ךָאד ןוא עקידתוחקּפ ,עגולק ןטלַאהעג טָאה ,ןעגניטימ ףיוא
 "סָאלָאג ינדַאּפַאזָארעװעסח ןיא טָאה } סעדער עקיצרַאה ,עמיר
 "ןיגַאװ םינָאדװעסּפ- ןטנַאמרעד ןיוש ןייז רעטנוא ןּבירשעג
 =עדח ןֹוא עיזַאושורוּב רעד ןגעק ןעלקיטרַא עקידנסיײּב ,עפרַאש
 =רָאפ ןרַאפ ארומ תמחמ זיא סָאװ ,ץנעגילעטניא "רעשיטַארקָאמ
 ןײק" ןפָאלעג דנַאטשפױא !ןטנּפָאװַאב, ,םעיינ םענעעזעגסיוא
 =ָאװער יד זַא ,ןזיוורעד טפירש ןוא טרָאװ טימ טָאה ;"ןענוקדייא
 ,טַאירַאטעלָארּפ רעד זַא ןוא ,עזַאושזרוּב-לַארעּביל ַא זיא עיצול
 ןוא טריזינַאגרָא טינ רָאג יװ טעמּכ ךָאנ ךילטנגייא זיא , סָאװ
 טינ טושּפ קיטסיײג ןוא שיזיפ זיא ,*טרינילּפיצסיד טינ ןיטולחל
 ,עיצולָאװער יד סעציײלּפ ענייז ףיוא ןיײלא ןגָארטוצסױא תלוכיּב
 יד סיוארָאפ ןפױלרַאפ וצ טינז םיא טגניוװצ אפוג סָאד זַא ןוא
 --.ןרעלעפ עשיטקַאט רַאפ רעטיּב טּפָארטשַאּב סָאװ ,"עטכישעג
 ,טעּברַאעג שינרענע ןוא ,טעּברַאעג רעדיװ טָאה רע ,רוציקּב
 ישיטַארקָאמעדלַאיצָאס ןעמורפ ןיא ,שיטסינָאיצולָאװע גנערטש
 טימ םּכסהֹּב ,טסיײג ןשיטסיסקרַאמ לעוטנעװע ,ןשיטסיוװעשנעמ
 .,.גנוטַארַאּב-גנילירפ רעד ףיוא יקסנַאשזָאג לאומש ןופ גנוניימ .רעד
 טרָאּפ זיא רע זַא ,טלמרומעגרעטנוא ןיוש ןעמ טָאה ךָאד רעּבָא
 יא ַא יװ טּביײרש ןוא טדער רע זַא ,טסיסקרַאמ רענייר ןייק טינ
 וצ טַאהעג ּביל טָאה רע .טסילַאירעטַאמ ַא יװ טינ ןוא טסילַאעד

 יקסװָאליַאכימ יו ,"תונעשוה ענעגָאלשעגּפָאװ עניױזַא ןריטיצ
 =עגּפָארַא גנַאל ןיוש םיא טָאה'מ/ סָאװ ,(!יקסװָאליַאכימ רעדיוו)
 םזילַאעדיא ןייז ןרָאװעג "טלּפמעטשעגש זיא סרעדנוזַאּב .,."ןסיר



 אוו

 טָאה סע ןעװ ,"עינָאמרַאהליפײ ןיא גניטימ ַא ףיוא לָאמנײא
 סָאװ :טרָאװ ןופ טײה ײרפ ןגעװ עגַארּפ יד טריטוקסיד ךיז
 ןענייז ןעוועג .טייהיירפ רעקיזָאד רעד רעטנוא ןייטשרַאפ ףרַאדימ
 טעמּכ .ענליוו ןיא ןעײטרַאּפ עשידי על ַא ןופ ?ינּפח יד ןטרָאד
 יד טריפעגכרוד םינפוא ענעדיישרַאפ ףיוא ןּבָאה רענדער עלַא
 .ָאװער יד רָאט טרָאװ ןופ טייהיירפ עטולָאסּבַא ןייק זַא ,גנוניימ
 .לופ ןייק ןּבעג טינ ןתמא רעד ןיא ךָאד ןעק'מ, :ןּבעג טינ עיצול
 -סור זויָאסח ןופ ןענַאגרָא עניֹוזַא טרָאװ ןופ טייהיירפ עקידנעטש
 :עיװ ַאיקסװָאקסָאמ ,"טעיווסח :רעגייטש ַא ,יװ ,'ַאדָארַאנ ָאװַאק
 ךָאד יז ןלעװ ןַאד םורָאװ ,המודכו "ןינַאילוװעיק , ,"יטסָאמָאד
 טַאהעג ךיז טָאה יקסשינעװעד .עיצולָאװער יד ןעגנערּבמוא
 ןײרַא ןיא רע ןוא גניטימ רעדנַא ןַא ףיוא ץעגרע טקיטעּפשרַאפ
 :בטסוה ַא ןוא רעטליקעגוצ ַא לסיּב ַא ,רעטעּפָאסרַאפ ַא ,ךיג לֵאז ןיא
 סָאװ ,זלַאה ןפיוא לַאש רעסייוויינש רעקיּבײא ןייז טימ ,רעקיד
 ןייז ןיא .לתילט םענרעדָאמ ַא ףיוא ןעװעג ךילנע ןטייוװנופ זיא
 יד זַא ,ןזיורעד רע טָאה ,ןעמוקַאּב דלַאּב טָאה רע סָאװ ,טרָאװ
 .עכילרעפעג ןוא עקידתועט ןענייז ןעגנוניימ עטגָאזעגסױרַא
 ליומ יד רענגעק םעד ןכַאמרַאפ וצ שילַארָאמ טינ זיא סנטשרע
 ןעמ ףרַאד רקש םעד ןגעק ;טּפַארק רעשיזיפ רעלַאטורּב טימ
 ןוא קיגָאל רעגנערטש ,תמא ןופ טכַאמ רעד טימ זיולּב ןפמעק
 יא יד סױרַא טימרעד ןעמ טזייוו סנטייווצ .טּפַאשנסיװ רעגייר
 ןופ חוּכ םניא טינ ןײלַא טּבױלגימ זַא ,טייקכַאווש ענעג
 :רעטנוא יד זַא ,םרוג טימרעד זיאימ ןוא ,ךַאז רענעגייא רעד
 סָאװ ,םישודק רַאפ ןטלַאה ךיז ןלָאז סעקינהאמ=ץרַאװש עטקירד
 ,שיטקַארּפ טינ ךיוא סע זיא סנטירד .עעדיא א רַאפ ןדייל
 :ַאװער יד טעװ ,הלּפמ ַא ןּבָאה טעװ עיצולָאװער יד ּביוא םורָאװ
 עלַא ןקיטכערַאּב טיײהיײרפ רעד ןופ גנוצינערגַאּב ערענָאיצול
 -ַאּב-סטײהײרפ רעד ןגעק עיצקַאער רעד דצמ סעיסערּפער עיינ
 אקװד זַא ,רעטרעװ יד טימ רע טָאה טקידנערַאפ ןוא ,גנוגעו
 טָאה'מ .שיטסיסקרַאמ=יטנַא תמאּב זיא גנוניימ עקידנגעקרעד יד
 -וא-טסילַאעדיא םענעלַאפרַאפ ַא יװ ןעירשרַאפ רעּבָא םיא
 -- -- -- טסיּפָאט



 א6סוצ

 ּבױא ,ןעגניטימ עטצעל יד ןופ רעניא ןעוועג זיא סָאד

 עפיט עלַא ךָאנ .טכווַאּב טָאה ןָארַא רבח סָאװ ,רעטצעל רעד טינ
 ענייז ןוא םיא ןשיוװצ ןויװעגסױרַא ךיז ןּבָאה סָאװ ,תועד-יקולח
 ןַאד ןענייז סָאװ ,ןגַארפ עשיטילָאּפ בוריס ןיא רעקיטקַארּפ,םירבח
 זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוקעג רע זיא ,םויה:רדס ןפיוא ןענַאטשעג
 טרָא רעקיטכיר ןייז זַא ןוא ןָאט וצ סָאװ טינ ןטרָאד טָאה רע
 טָאהעג טינ רעּבָא טָאה רע .שיטּביײרש ןשירַארעטיל םייּב -- זיא
 | - -- -- וצרעד טייקיאור םומינימ םעד וליּפַא

 :עד ןטנפָאװַאּב רעװקסָאמ םעד ןקיטשרעד ןקיטולּב ןכָאנ
 ,רּבדמּב ארוק לוק ַא יװ ןּבילּבעג זיא סָאװ ,דנַאטשפיוא.רעבמעצ
 :נָצקא יד טָאה ,ןפורעגּפָא טינ ךיז טָאה דנַאל סָאד ןכלעװ ףיוא
 ןקידנריטרָאפ ַא טימ ןעמונעג גנוריגער עשיטסיטולָאסּבַא-?לענָאיצוטיטס
 ןוא עטלא טימ "טנוּב ןסיורג; םעד ןרידיוװקיל סיוארָאפ שרַאמ
 =ַארגָאּפ ,תואמ עצרַאװש ,עגרָאטַאק ,ריּביס ,עמרוט : ןעלטימ עיינ
 שממ ןרָאװעג טנדרָאעגנייַא זיא'ס .סעיצידעּפסקע=ףָארטש ,ןעמ
 וצ ידכּב ,עיצולָאװער=רעבָאטקָא רעד ןופ ײּפעקח יד ףיוא געיעג ַא
 =עג זיא יקסשינעװעד-"ןָארַאװ .המקנ עקיטולּב ַא ייז ןופ ןעמענ

 ןקיטכעמרעּביא םנופ גנוריגער רעד רַאפ דליג-קערש ַא ןרָאװ
 ןופ טַארַאּפַא ןצנַאג םעד טָאה יז ןוא ן} יַאלָאקינ רָאטַארעּפמיא
 םיא ידּכ ,גנוגעװַאּב ןיא טזָאלעג שזַאנָאיּפש ןשיאײצילָאּפ ריא
 - טָאה יז ;ןעגנערּבמוא ןוא ןּפַאכ וצ ןכײלג ןייז ערעדנַא טימ ךיילגוצ

 שעגסיוא ןרָאטַאקָאוָארּפ םינימה לֹּכ ,טעװעלַאשזעג טינ דלָאג ןייק
 .ןּפַאכ וצ םיא ןעגנולעג טינ לָאמ ניי ק זיא ריא רָאנ ,ףיורעד טצונ
 ,ךיז טכַאד ,רע זיא טָא :הארנ וניאו האור ַא יװ ןעוועג זיא רע
 רעּבָא !ונניאו--רעדיוו טָא ןוא ,ןלָאפעגנײרַא טנעה יד ןיא ןיוש
 טייק ַא ןרָאװעג ןָא טנעמָאמ םעד ןופ זיא ןּבעל סיקסשינעוועד
 ןופ ,ורמוא ןקיּביײא ןופ ןּבעל ַא ,ןעגנורעדנַאוו ןוא ןשינעלגָאװ
 סָאד -- רעסעּפ ןוא ןעמענ ענייז ,רעטרע.ץיז יד ןטייּב ןקיּביײא
 =עלַא רע טָאה ךָאד ןוא ."ןלַאגעלמוא, ןַא ןופ ןּבעל עטסרעטיב
 עלַא ;טפַאשלעזעג רעד ןיא יירפ ןוא קנַארפ ,ןפָא טּבעלעג לָאמ
 רַאפ רע זיא לָאמניײק ןוא ,טסואוועג דוס ןייז ,טנעקעג םיא ןּבָאה
 | -- -- -- ןרָאװעג טקעלּפטנַא טינ ערעכיז=טיג
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 ?סיוא ןייק ןרעדנַאװּוצסױא ןסָאלשַאּב רע טָאה ףוס לֹּכ ףוס
 :עזעג ןרָאפעגקעװַא רע זיא דנַאלסור ןזָאלרַאפ ןראפ רָאנ ,דנַאל
 ןעװעג ןענייז ןרעטלע יד .םיבורק ןוא ןרעטלע יד טימ--ךיז ןענעג
 ןעװעג לָאמעלַא זיא רעטומ יד ,דיירפ ןופ למיה ןטעּביז ןפיוא
 ,ךילקילג ןעװעג זיא ןוא ןענַאטשרַאפ טוג םיא טָאה ,ןוז ןטימ
 =ץג ןיוש ןיא רעטָאפ רעד ךיוא רעּבָא .טציא םיא טעז יז סָאװ
 ןיטולחל זיא רע .קירוצ רָאי ןגיז:סקעז טימ סָאװ ,רעד טינ ןעוו
 סָאװטע זיא וליּפַא טייקמורפ ענעזעװעג ןייז .ןרָאװעג טרעדנעעג
 ךָאנ ַא טימ ןוז םוצ ןגױצַאּב ךיז טָאה רע ןוא ןרָאװעג רעכַאװש
 =רעד ןענייז םיא וצ ךיוא .גנוטכַא ןוא עּביל רענעיװעגסױרַא טינ
 "רָאטַאנרעּבוג רעד ןרָאװעגא זיא "ןָארַא, זַא ,ןעגנַאלק יד ןעגנַאג
 .ָאּפ ןקידארומחַא ןופ טָאטש יד טעװעטַארעג טָאה ןוא ענליוו ןופ
 רע ןוא ,ןכַאמ טלָאועג ןּבָאה "םילבחמ סיַאדמשַאװ סָאװ ,?םָארג
 עקַאט זיא סָאד--"ןָארַאק זַא ,קילג ןופ טרעּביפעג-טרעטיצעג טָאה
 / תולעּפתה ןיא רע טָאה ןַאד ןוא !ןוז ןײז ,ריאמיקיזײא ןייז
 ןייז זומ ריאמ:קיזייא ןיימ זא ,טסואועג ּבָאה ךיאח : ןעירשעגסיוא
  צקַאט סע רע זיא טציא ןוא ,שטנעמ רעסיורג ַא ןייז טעװ ןוא
 ןלייצרעד ןעמענ טגעלפ רע ןוא !"ריאמ-קיזייא ןיימ ָאהָא--,ןרָאװעג
 :עג ענעמואושעגנָא ןופ ךיז קידנקיטש ,ןוז ןגעו תואלפנו םיסנ
 טגעלפ רערעהוצ יד ןופ ץימע ןעװ רעּבָא .גנוקיצטנַא ןופ ןליפ
  :רעד ענייז טימ רעקיטכיזרָאּפ ןרעװ וצ ןכַאמ םַאזקרעמפיוא םיא
 ..תובצע רעפיט ןיא ןלַאפנײרַא רעדיװ רע טגעלפ| ,ןעגנולייצ
 בוטש ןיא ךיז יב ןזָאלרעד טינ ןפוא םושּב רע טלָאװ לָאמַא
 :נומעגפיוא וליפַא רע טָאה רעּבָא טציא-- ,ךעלדיימ טימ םירוחּב ןעגניז
 ,קיזיא ןיימ ךילירפ טכַאמ ,ךעלרעדניק ,טגנױװ :ײז טרעט
 :ןּבעגעגוצ ףיורעד ןּבָאה רעגניז ןוא סנירעגניז יד ןוא "!ןריאמ
 -- -- --ןרעטלע ענייז ךיואז

 =צֵלֲא טימ טריסערעטניא קידעּבעל ךיז טָאה ריאמ:קיזייא
 ָאד טײהדניק ןייז ;הביבס רעד ןֹוא לטעטש ןופ ץלַא ןוא ןעמ
 ײב טָאה לטעטש ןיא ץלַא ;םיא רַאפ טּבעלעגפיוא טציא טָאה
 עצנַאג סָאד ;ןח ןטעּביז םעד ןעמוקַאּב טציא ןגױא יד ןיא םיא
 ןבעל עשילַאכרַאירטַאּפ עקידגדניװשרַאֿפ לטעטש ןיא ךיוא ןיוש
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 ,שילַאעדיא ,שילידיא ,ןייש סרעדנוזַאּב ןזיוועגסיוא טציא םיא טָאה
 ךיז טָאה רע ןוא ..טפַאשקנעּב עפיט ַא םיא ןיא טקעוװעגפיוא
 :ןשטיװָאניּבַאר דניירפ ןייז וצ ןפורעגּפָא לָאמניײא

 ןןענװַאד שרדמ=תיּב ןיא טנייה ייג ךיא ,לארשי ,טסייװ ---
 -- -- -- !ןיליפּת ךַאז עקיליײה ענייש ַא

 ,ןעװעג קידעכָאװ ץנַאג ןיוש זיא ץלַא ןעמעוו ייּב ,רענעי |
 קילּב ןיא טָאה'רָאנ ,טניוטשרעד ןָאטעג קוק ַא םיא ףיוא טָאה
 -- --- -- טסנרע ןטספיט םעד--טריּפשרעד םענייז

 יעירַאצייווש ןייק ןרָאפעגקעװַא ריאמ קיזייא זיא דלַאּב
 .ץנערעפנָאק רעטעּביז רעד ףיוא טַאגעלעד סלַא ,ןרעּב ןייק
 לירּפַא ּבײהנָא ןוא ץרעמ ףוס ןעמוקעגרָאּפ זיא סָאװ ,"דנוּבז ןופ
 ןופ ןטערטנײרַאײקירוצ םעד ןגעװ ךיז טָאה טלדנַאהעג .רָאי 6

 -עּברַא רעשיטַארקָאמעדײלַאיצָאס רעשידנעלסורז רעד ןיא "דנוּבא
 םעד ןטָארטעגסױרַא ןעװעג זיא רע רעכלעוו ןופ ,ײטרַאּפ-רעט
 רעד ןופ רָאּפנעמַאזוצ ןטייווצ ןתעּב 1902 טסוגױַא 8

 :עגּפָא טָאה סָאװ ,(.גװַא 22--ילוי 29 ,ןָאדנָאל---לעסירּב) "ײטרַאּפא
 נַאגרָא ןייז ןוא "דנוּבז ןופ םַארגָארּפ עלַאנָאיצַאנ יד ןפרָאװ
 :נעמַאזוצ רעטייווצ רעקירעיורט רעקיזָאד רעד .ּפיצנירּפ=טנָאיצַאז
 ףיוא גנוטלַאּפשײטרַאּפ רעד וצ ךיוא טכַארּבעג סע טָאה רָאפ
 - =טייהרעדנימ) "סעקיוועשנעמז ןוא (רעלטייהרעמ) "סעקיװעשלָאּבײ

 :לוש רעלענָאירּבמע רעד ןעװעג רשפא טימרעד ןזיא ןוא (רעל
 .עיצולָאװער-רעּבמעצעד=רעּבָאטקָא רעד ןופ הלּפמ רעד ןופ רעקיד
 ,שיטַאמַארגָארּפ טגירקעצ ןוא טלקערּבעצ ןעוועג זיא "ײטרַאּפװ יד

 -מוא ןיטולחל ןעװעג זיא ןוא שיטקַאט ןוא לענָאיצַאזינַאגרָא
 טרעדָאפעג ךיז טָאה ,הלּפמ רעד ךָאנ ,טציא .קיאעּפטסעּברַא

 שרַאמ ןקידנריפמואירט םעד ןגעק תוחוּכ יד ןופ גנוקינייארַאפ ַא
 עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס עלַאנָאיצַאנ עלַא .עיצקַאער רעד ןופ

 ןּבָאה .ַא .א דגַאלטעל ,עטיל ,ןליוּפ ,דנַאלסור ןיא סעיצַאזינַאגרָא

 ,ײטרַאּפ עשי=-ד.ס עוויטַארעדע פ ַא ןדליּב טפרַאדעג

 .ןסילשַאּב טפרַאדעג ןרעּב ןיא ץנערעפנָאק עשידנוּב יד טָאה

 רעד ןיא ןטערטנײרַא *דנוּבל רעד ןעק תודוסי עכלעו ףיוא

 ?עכייװ, יד ןופ :תוטיש ייווצ ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז סע .ײטרַאּפ
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 .הרשּפ ַא רַאפ ןענַאטשעג ןענייז ?עכיײווח יד ."עטרַאחח יד ןופ ןוא
 ןדנַאטשמוא עשימָאנָאקע "עשיפיצעּפס? יד זַא ,טהנעטעג ןּבָאה ייז
 רעד זַא ,וצרעד ןעװעג םרוג ןּבָאה טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םנופ
 ןרָאװעגנָאװ "טנעמָאמ ןרענָאיצולָאװער ןקיטציא ןיא, טָאה ?דנוּבז
 ענעגייא ןייק טינ טָאה רע זַא ,?גנוטײדַאּבי עקידנעטשּבלעז ןייז
 םויק רעטרילָאזיא רעדח זַא ,"טרילָאזיאת ןּבילּבעג זיא ןוא עיניל
 :ךעש וליּפַא זיאפ ןוא "רטע 'ד ןָאזער ןדעי ןרָאלרַאפ טָאה רענייז
 עשיטַארקַאמעדלַאיצַאס עשידנעלסור יד ּביואפ -- ןכּב .."ךיק
 -יסקע ןּביײלּב לָאז "דנוּבק רעד זַא ,םיּכסמ זיא ײטרַאּפ-רעטעּברַא
 :.ע/ּפמָאק רעשימָאנָאטווא ןַא טימ רעצנַאג סלַא ןריטס
 רעלַאנָאיצַאנ ןײז ייּב ןּבײלּברַאפ רע לָאז ײּברעד א ץנעט
 ןוא ?ײטרַאּפײ רעד ןיא ןטערטגײרַא קירוצ ןעמ זומ ,םַארגָארּפ
 רעלופ רעד רַאפ ףמַאק םעד ןריפ קינײװעגיא ןופ ןיוש ןטרָאד
 רעדיו "עטרַאה, יד ."ןּפיצנירּפ עשידנוּב יד ןופ גנונעקרענָא
 ףיוא רעסַאװ טסיגז "עכייווא יד ןופ החנה יד זַא ,ןזיוורעד ןּבָאה
 עשירַאטעלָארּפ ןוא עזַאושזרוּב םינימה לּכח יד ןופ "רעדער-לימ יד
 :"סעצװָארקסיא, ענעסיּברַאפ יד ןופ ןוא טייז ןייא ןופ ײןטסינויצ
 "טײקטרילָאיאװ רעד ןגעק .רעטייווצ רעד ןופ -- רעסערפדנוּב
 :ָאק רעד ןופ טקַאפ םעד טלעטשעגסױרַא יז ןּבָאה "דנוּבח ןופ
 עטיל ןיא טליּפשעג טָאה רע סָאװ ,עלָאר רעקידנריפנָא רעלַאסָאל
 :סױרַא ןּבָאה ייז ןוא -- ,געט=רעּבָאטקָא יד ןיא קיטלַאּב ןיא ןוא
 יב טָאה סָאװ ,"ײטרַאּפװ יד זַא ,השעמל םדוק יאנּתַא טלעטשעג
 סור יד ןיא הויחַא ןייק טַאהעג טינ סצע ןיא רעהַא
 .קידנעװטיונ רעד :היארַא) ןסַאמ עשירַאטעלַָארּפ עש
 ,(! רעּבָאטקָא ןיא "טַאר-רעטעּברַאװ םנֹופ םוקפיוא רענערָאװעג
 ןיא ּפיצנירּפ ןלַאנָאיצַאנ םעד ןענעקרענָא רעירפַא זומ)

 טעװ םעדכָאנ לײװ ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטַארקָאמעד=לַאיצָאס רעד
 ןיוש טעווס ןוא ןילּפיצסיד:ײטרַאּפ טימ ןדנוּבעג ןייז ןיוש ןעמ
 :רעסיוא עשיאײטרַאּפ ןייק ןפַאש טינ רָאט }  ןרָאלרַאפ ץלַא ןייז
 :שידיײװ ןופ "סעיצקעסי רעדָא "סעיסימָאק עשינכעט , עשידנוּב
 ןרַאפ "דנוּב; םעד ןענעקרענָא זומ ןוא רעטעּברַא "עקידנדייר
 .לֵא רעד ןיא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םנופ רעײטשרָאפ ןקיצנייא

 (טעו)
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 יד ןענעקרענָא םדוק זומ "ײטרַאּפ , יד ,ץרוק ,ײטרַאּפ רעניימעג |

 =סנָאיצַאינַאגרָא םעד ןוא סַארגָארּפ עלַאנַאיצַאנ עצנַאג

 .ריטסיסקע טינןעק רע סָאוו ןָא ,"דנוּבח ןופ פיצנירּפ

 רעד טעװ טלָאמעד טשרע ןוא -- ,רעסַאוו ןָא שיּפַא יוו
 =קיטכערַאּבכײלג ַא יװ ,*ײטרַאּפפ רעד ןיא ןטערטנײרַא "דנוּבמ

 רעשילױּפל רעד טימ ךיילגוצ --- דילגטימ רעוויטַארעדעפ רעט

 .רקָאמעד=.צָאס רעשיװטָאלװ רעד טימ ןוא "עיטַארקָאמעדלַאיצַאט

 ערעייז עלַא ןּבעגעגכָאנ טָאה .ּפ .ַא .ד-.ס ,ר יד ןעמעוו ,?ײטרַאּפ

 יד ןופ רעריפ יד ןענייז ץנערעפנָאק רעד ףיוא .,.,ןעגנורעדָאפ

 -ַאלס ,יקסשינעוועד ריאמ=:קיזייא ;ןעװעג "עטרַאה;

 / ןוא קַאווטיל .ַא ,רעלימ ףסוי) ןָאשוד ,(רעטָארג) קע וו

 טָאה סָאד .טייהרעמ ַא ןעמוקַאּב ןּבָאה "עכייווש יד .עקינייא ךָאנ

 =וצ ןטסקעו ןופ סעיצולָאזער יד ןפַאשּפָא --- ןסייהעג רעּבָא

 .סע ואוו ,(ךיריצ ןיא 1905 רעּבָאטקָא 22 -- 13) רָאפנעמַאז

 ןופ םַארגָארּפ עלַאנָאיצַאנ יד ןרָאװעג טרילומרָאפ קיטליגדנע זיא

 + ןעמענ טנעקעג טיג ךיז ףיוא ץנערעפנָאק יד טָאה סָאד ."דנוּב;

 =ײטרַאּפ ןסַאמ עטיירּב יד וצ ןרילעּפַא וצק ןסָאלשַאּב טָאה יז ןוא

 עטליײװעג ךרוד עגַארפ עקיזָאד יד ןרידיצעד ןלָאז ייז ,רעדילגטימ

 ?שינעװעד ףיוא--."ר ָאפנעמַאזוצ ןטעּביז ןפיוא ןטַאגעלעד

 רעד .קורדנייא ןרעװש ַא טכַאמעג השעמ עצנַאג יד טָאה ןיקס

 ײבטַא ןַא יװ ןעמוקעגסיוא םיא ייּב ןיא ?עכַײװק יד ןופ ןוחצנ

 יוניש ַא ןיא-- ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םנופ המשנ רעד ףיוא טַאט

 רֹוסיֵא טַאהעג רע טָאה רָאפנעמַאזוצ ןקיטפניקוצ םעד דצמ הבוטל

 טייוו ,המע רפ טריּפשרעד ךיז טָאה רע ןוא --- ,ןביולג ֹוצ טינ

 .יץנעגילע טניא רעשיאײטרַאּפ טייהרעמ רעד ןופ

 - ןופ ןרָאפעגקעװַא יקסשינעוועד זיא ץנערעפנָאק רעד ךָאנ

 +(ךיירטסע רעטנוא טלָאמעד ,עיצילַאג) גרע ּבמעל ןייק ןועג

 יָאמעדלַאיצָאס עשידיי ?עטַארַאּפעס; ַא טריטסיסקע טָאה'ס ואוו

 ףלָאּפװ רעד ןופ לובגל ץוחמ ,עיצַאזינַאגרָא-רעטעּברַא עשיטַארק

 וצ ךילגע םַארגָארּפ ַא טימ ,ַאנשטיטסילַאיצָאס .ַאיטרַאּפ ַאקס

 פר יד יװ טקנוּפ ,טָאה .ס .ּפ ,ּפ יד ."דנוּבק ןופ םַארגָארּפ רעד

 יד -- טעטילַאנָאיצַאנ ןייא רָאנ טנעקרענָא ,?ײטרַאּפ+ עשיס
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 עלַא ןרעװ ןעגנולשרַאפ ןומ סע רעכלעװ ןיא ,עקידנשיע ה
 ןרעטשא ןוא "סיפ יד רעטנוא ךיז ןעלּבמָאּב סָאװח ,ןטייהרעדנימ
 ,"טַאירַאטעלָארּפ ןשיטסילַאיצָאס םנופ ףמואירט ןקידנרישרַאמ םעד
 טנעקעג טינ רעּבָא טָאה רעטעּברַא רעשידײ רענַאיצילַאג רעד
 .עג טיג ןוא טנעקעג טינ ,"ךיז ןֹופ סױרַאװ טלעװעג טינ ןוא
 נג טָאה ןוא ,ּפָאק םעד ןץקַאהּפָא ןייל ַא ךיז טלעװ
 זיא יקסשיגעוועד .םויק ןייז רַאפ לגנַארעג ןטרעטיּברַאפ ַא טריפ
 .טייצ עסיוװעג ַא טָאה ןוא לגנַארעג ןקיזָאד םנופ טקיצטנַא ןעוועג
 יִלַאג ןקיזָאד םעד ןופ טעּברַא רעד ןיא ךיז טקילײטַאּב וויטקַא
 :עגסױרַא זיא ,ןעגנוזעלרָאפ ןטלַאהעג טָאה רע ."דנוּבק רענַאיצ
 :יִלַאג םניא ןּבירשעג ךס ַא טָאה ןוא ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא ןטָארט
 ,"טַארקָאמעדלַאיצָאס רעשידיי רעד/ ןַאגרָא ןשידנוּב-שינַאיצ

 זיּב יװ רעטסעפ ןוא טרעטנעענרעד ךיז רע טָאה ָאד
 טָאה ,רוטַארעטיל רעשיליופ=גנוי רעד טימ ךיז ןדנוּברַאפ רעהַא
 .סיוו גנילּביל ןייז ןופ ןעגנופַאש עטסײנ יד טימ טנעקַאּב ךיז
 :רעדָאמ="ךילמיטטלַאװ ןקיטרַאנגיײא ןייז טימ טָאה סָאװ ,יקסנַאיּפ
 וצ ןעגנובערטש עטרעטסײגַאּב-שירעלטסניק ןוא םזיציטסימ םענ
 טרינָאמרַאה ןצנַאגניא טלעוו-טפנוקוצ רעטיוּבעגרעּביא רענעש ַא
 ?סיו רעטנוא .ןלַאעדיא ןוא תויטנ ,סיקסשינעװעד ,ענייז טימ
 ןביירש ןּביוהעגנָא ,גרעּבמעל ןיא ,ָאד רע טָאה העּפשה סיקסנַאיּפ
 -- -- -- ?גָאטרַאפ/ עמַארד עטשרע ןייז

 ?רָאֿפנעמַאזוצ-סגנוקיניײארַאפ רעד טָאה טייצ רעד רעטנוא
 :עגנָא קיטליגדנע (לירּפַא ,םלָאהקָאטס) .ּפ .א .ד .ס .ר ,רעד ןופ
 "דגוּב/ רעד ןכלעװ טיול ,טוטַאטס ןלענָאיצַאזינַאגרָא םעד ןעמונ
 ,עיצַאזינַאגרָא עצנַאג ַא יװ ײטרַאּפ רעד ןיא ןטערטנײרַא ןעק
 ןוא עיצַאטיגַא ןופ ןגַארפ יד ןיא עימָאנָאטװַא טימ ךיז טצונַאּבח
 ,טעטימָאק-לַארטנעצ םענעגייא ןֵא ןּבָאה געמ ןוא ,"עדנַאגַאּפָארּפ
 .ַאנ יד ,ײטרַאּפ רעד ןופ .ק .צ ןיא רעיײטשרָאפ ייווצ טקיש סָאװ
 :סיד וצ ןרָאװעג ןבעגעגרעּביא זיא רעּבָא עגַארפ עלַאנָאיצ
 "ףנוּב/ םעד ןוא .ּפ .ַא .ד .ס .ר רעד ןופ עסערּפ רעד ןיא עיסוק
 .ָאיצַאנ ןייז יב ןּבײלּברַאפ וצ טכער סָאד ןרָאװעג ןּבעגעג זיא
 ֹוּב יד ןיא ..."עיזיצעד רעקיטליגדנע רעד זיּבח םַארגָארּפ רעלַאג
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 עשַאנש ןוא "גנוטייצסקלָאפ,) עסערּפ ןוא סעיצַאזינַאגרָא עשיד

 "עכייווק יד ןשיװצ עיסוקסיד עקיטפעה ַא קעװַא זיא (יָאװָאלס'

 :סומ ַא ףיוא ןרָאװעג טריפעג זיא יז רעּבָא ,"עטרַאהז יד ןוא

 רעד ןיא ,םידדצ עדייּב ןופ ןפוא ןלעדייא ןוא ןכילרע=טפַאהרעט

 טנעה יד ןּבירעג ןיוש ךיז ןעמ טָאה ןטייז עלַא ןופ ןעוװ טייצ

 ?ירק ַא ןעוועג זיא טנעמָאמ רעד .גנוטלַאּפש ַא ףיוא טרַאװעג ןוא

 יַאנַא ,עידעגַארט עפיט ַא טליפעג ךיז טָאה סע ןוא רעשיט

 טינ ןפואיםושּב ןפָא טָאה רענײק סָאװ ,עידעגַארט עלַאנָאיצ

 | י.ןייז וצ הדומ טגַאוועג טינ ,טלעװעג

 "עג רעטײװ סָאװ זיא ,טפול עשיטילָאּפ יד ,טפול יד ןוא

 טימ ןעגנַאגעג זיא עיצקַאער יד ,רעקידנקיטש ץלַא ןרָאװ

 ,"קלָאפ םייּבז ןעמונעגּפָא טָאה ;סיױארָאפ שרַאמ ןקידנריסרָאפ ַא

 רעד ךָאנ גנוכיירגרעד ערענָאיצולָאװער ןייא טַאירַאטעלָארּפ םייּב

 ןרָאװעג זיא סעילַאװכ=ףמַאק יד ןופ סולּפּפָא רעד ןוא רערעדנַא

 ,ךָאנ ךיז ןּבָאה ןטרָאד ןוא ָאד .רעקיטנעק ןוא רעכילקרעמ ץלַא

 ,עיצולָאװער רעד ןופ סעקשעװָאלָאה עמַאזנייא טרעכיורעג ,תמא

 גנַאלקּפָא ןַא ןָא ןכָארּבעגסױא ךָאנ ןּבָאה ןטרָאד ןוא ָאד

 עטנפעעג סָאװ-רָאנ יד ;סעיצַארטסנָאמעד ןוא ןקיירטש עטדנלערַאפ

 ?סטייהיירפ ריא ןופ ןָאזרעּפ רעד ןיא טָאה עמוד ענעװטסרַאדוסָאג

 סענעטסָאמעד ַא ןופ חוּכ ןטימ טפַאשרעײטשרָאפ רעשירעלגנַאר

 קידנדיינש ןוא קיטפעה ןוא ןכָאטשעג קילַאג ַאוליס-עד ָאינָאטנַא ןוא

 .עשידנעלסור עטקינייאעג .יירדח יד ,"עיטַארקָארויּבק/ יד ןסימשעג

 טקורעג ךיז טָאה טכַאנרַאפ רעשיטילָאּפ רעד רעּבָא ,"עיצקַאער

 למיה רענערָאװעג:לקנוט רעד ןוא רעטנעענ ןוא רעלענש ץלַא

 ?עקַאלפפיוא רעטשימעגפיונוצ-דליװ ַא ןופ ןעװעג ןטכױלַאּב זיא

 -- -- -- רָארעט ןצרַאװש ןוא ןטיור ןופ גנור

 ָאטסילַאיּב רעד ןעוועג זיא םעלַא םעד ןופ יןיורקא יד

 טריפעגכרוד זיא סָאװ ,(ינוי 1 -- ןיס יכ) םָארגָאּפ רעק

 -ָאּפ ,רעטילימ ןופ גנוקינייארַאפ "רעשילידיא, א ךרוד ןרָאװעג

 ?עג טָאה ןוא גנורעקלעפַאּב רעשיפרָאד ןוא רעשיטָאטש :,ייציל

 *עצ רעטנוױט ,םיגורה עשידי רעטרעדנוה טַאטלוזער ןיא ןגעג

 יד .טָאטש ןופ ןּברוח ןלעירעטַאמ ןקידנעטשלופ ַא ןוא עטקיזמ
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 ילַאיטסעּב רענרעדָאמ-ךילרעטלַאלטימ ריא טימ הטיחש עקיזָאד
 עשידײ על ַא טלמוטעצ ןוא טלסײרטעצ שיטקַאּפ טָאה טעש
 ןדָאּב רעד זַא ,טריּפשרעד ןצרַאה ןיא ףיט ןּבָאה סָאװ ,ןעײטרַאּפ
 סָאװ ,טקוקעג טינ ןעד ..סיפ ערעײז רעטנוא ןופ קעװַא טייג
 עטצעל יד ,ןסַאמ יד ךיז ייּב ןטלַאהוצנייַא ידּכ ,ןּבָאה יז עלַא
 ,ןזײװרעדא וצ טגנערטשעגנָא סעקיטקעלַאיד ערעייז ןופ תוחוּכ
 ךילסילשסיוא "טעּברַא לקיטש ַאװ ןעװעג זיא םָארגָאּפ רעד זַא
 ןייק טָאה "גנורעקלעפַאּב/ יד רעכלעװ וצ ,גנוריגער רעד ןופ
 יד ןּבָאה -- ,קידלוש המשנ יד טָאג ןיא ,טינ תוכ"ש םוש
 :עג תונמחר ןָא ןטקַאּפ עטשרָאפעגסיוא ךילדנירג
 רעד ןופ ןסַאמ עסיױרג זַא ,תמא ןרעטיּב-קירעיורט םעד ןויװ
 ןסַאלק ןופ דיישרעטנוא ןָא ,גנורעקלעפַאּב רעצנַאג "רעכילדירפח
 ןיא לײטנָא "ןקיטכיט, ָאזַא טקנוּפ ןעמונעג ןּבָאה ,ןטכיש ןוא
 :ַאּפ יד ,רעטילימ סָאד יװ ,'סעדישז יד ןופ גנוטָארסױאק רעד
 .קיזייֵא זיא -- -- -- סענַאגילוכ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןוא ייציל
 רעיינ קיּבײא ןוא רעטלַא רעקיזָאד רעד ןופ יקסשינעװעד ריאמ
 עטסנטלַאהַאּב יד ןיא זיּב ןרָאװעג טלסײרטעגפיוא עטכישעג
 ןטספיט ןופ טרעּביפעג םיא טָאה סע ,המשנ ןייז ןופ ןערּביפ
 טולּב זיּב ,טולּב ןיִּב ןפיל ידו ןסיּברַאפ טָאה רע ןוא ןרָאצ
 ?סיוא יד ןיא ןטלַאהַאּב טינ רעמ ךיז טעװ רע ןײנ !שממ
 קלָאפ ןײז ואװ ,ןיהַא ןרעקקירוצ רעכיג סָאװ ןומ רע ! סדנַאל
 :ךעד טשרע טציא טָאה רע !קלָאפ ןייז ,ָאי !טולּב טימ ּפָא טײג
 סָאװ ,קלָאפ ץנַאג ַא ,קלָאפ ַא טָאה רע זַא ,שממ לעֹוּפּב טריּפש
 ןײז ןוא !טלעװ רעד ןופ רעקלעפ יד ןשיװצ ַאירַאֿפ ַא ןיא
 ןופ ןטַאירַאטעלָארּפ יד ןשיװצ ַאירַאּפ ַא זיא טַאירַאטעלָארּפ
 ןזיװעגסױרַא ךיז ןּבָאה תופורּת עלעיציפָא עלַא !טלעװ רעד
 ןיא ןּברָאטשעג זיא עיצולָאווער יד ..טשינ רַאפ
 יז ןעװ וליפַא ןוא ,ןרעוו-ןרָאּבעג ריא ןופ גָאט
 ,תוקפס ןופ םירָאװ ַא טציא םיא טגָאנ ,המיק-רּב ַא ןעועג טלָאװ
 .עיצַאנ סלַא קילג ריא ןופ ןסינעג סעּפע טלָאװ קלָאפ ןייז יצ
 ןופ גנַאגרעטנוא םעד ןליװ עלַא-עלַא זַא ,ךיז סכוד םיא
 סָאד ,"טייהשטנעמא רעד ןיא -- טעטילַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד
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 *ַאנָאיצַאנ רעקידנש רעה רעד ןיא ךילטנגייא טסייה

 ןּבײלּב טינ ןפואיםושּב רעּבָא ןעק רע .דנַאל ןדעי ןופ טעטיל

 עגַארפ רעד וצ ןוא ללכּב קלָאּפ ןייז ןופ לרוג םוצ לַארטײנ

 ?ױרג ַאזַא ךָאנ .טרפּב טפנוקוצ רעד ןיא םענייז םויק םעד ןגעוו

 --עטכישעג רעניישרעדנואוו ןוא רעשיגַארט ,רענעּבייהרעד ,רעס !

 :!ענַאװרינ רעשיטנַאלימיסַא ןופ ףוס רעקידריוװמוא ,רעסואימ ַאזַא

 טינ טרָאװ טצעל ןייז ךָאנ טָאה קלָאפ ןייז ןעװ ,טייצ רעד ןיא

 ןופ תֹוחוּכ עכילּפעשסיואמוא ךָאנ טגעמרַאפ סע ןעו ,טגָאזעֶג

 יַאט עלַאינעג ןדַאיעלּפ עצנַאג ךָאנ טגעמרַאפ סע ןעװ ,הריצי

 !הכולמ רעקיטסײג רעד ןופ ןטײרּב ןוא ןגנעל עלַא ףיוא ןטנעל

 --- ,רוטלוק םיא וצ ןגָארט ,ןּביה ןוא ןקעוו קלָאפ סָאד ףרַאד'מ

 ,ףיט ןוא טײרּב ןוא טײװ ןעילּבעצ טסײג ןייז ךיז טעװ ןַאד

 םעײנ ַא ,יָאטסלָאט ןשידיי ַא ,םעיײנ ַא ןּבעג טלעװ רעד טעװ

 רעד ןופ ױזַא םעד טָא ,סָאגָאל םעד טָא- ,ןקעלּפטנַא טרָאװ

 ךרוד ןוא םיא טימ סָאװ ,"רמאמח ןטרַאגעג טייהשטנעמ רעצנַאג

 !ןרעװ ןפַאשעג טלעװ ענייש עיירפ עיינ תמא ,עיינ ַא סעװ םיא

 תורצוא ערעזנוא טימ ןכַאמ טנַאקַאּב "טלעווח יד ןזומ רימ ןוא

 ןטימ ,המשנ סקלָאפ רעזנוא ןופ טיקניש רעד טימ ,עקיטסײג

 רעד ןופ רעקלעפ-רוטלוק יד ןעװ ,ןַאד ןוא -- ,קלָאפ ןופ סוינעג

 ײּב סַאירַאּפ ןרעהפיוא רימ ןלעװ ,ןענעקרעד זנוא ןלעװ טלעוו

  ךָאנ ןעד .ןעמוקַאּב טקעּפסער זנוא רַאּפ ײז ןלעװ ,ןייז וצ יז

 יד ןשיװצ ןּבעל-תונכשּב רעזנוא ןופ ןטרעדנוהרָאי עגנַאל עלַא

 ,סקניפס ַא ץלַא ךָאנ יז רַאפ רימ ןענייז ,עּפָארײא ןופ רעקלעפ

 ?רַאפ וצ רעּבירעד זנוא ןכוז ײז ןוא ,ןָא ארומ ַא טפרַאװ סָאװ

 ךיז וצ ןּבָאה ,טינ ךיוא ךָאנ ךיז ןענעק ןײלַא רימ רעּבָא .ןטשינ

 עטסקילײה סָאד קעװַא ןיילַא טּפָא ןּביג .,טיג גנוטכַא ןייק ןײלַא

 ןענײז "גנורעלקפיואפ ןופ ןרָאי עלַא ךָאנ .ןוניל לפעל ַא רַאפ

 רוטלוק עטלַא יד .רוטלוק ןָא ,טסײג ןיא םירָא ןּבילּבעג רימ

 עדמערפ וצ ןעמוקנָא רימ ןזומ ,ןפַאשעג טינ עיינ ןייק ,ןוָאלרַאפ

 ןפַאש ןוומ רימ !סַאירַאּפ עקַאט ךָאד רימ ןענייז --- ,ןשיט

 ירַאפ רעד ןופ דוסי ןפיוא -- עיינ ַא ,רוטלוקַא

 רעד ןיא -- ןרעװ ןשטנעמ עצנַאג ןמ רימ !רענעגנַאג)
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 .נַאיּפסיװ טמענ ,ליּפשײב א "יז, ןופ טמענ טָא !טעטילַאנָאיצַאנ
 ,"איבנ ַא טעמּכ, ,"סוינעג ַא טעמּכז ,"רעלטסניק רעטיורג ַאח : ןיקס
 ןדייל עשירָאטסיה יד טימ ךרוד ןוא ךרוד ןעגנורדעגכרוד זיא
 לָאמַא יװ ,ןרָאװטג ןשטיוועקצימ טימ ךיילגוצ זיא ,קלָאפ ןייז ןופ:
 סקלָאפ ןייז ןופ לדיפ יד ,רעגייטש ןייז ףיוא ,יולה הדוהי רעזנוא
 ןצנַאג ןײז טימ רע זיא טיײצ רעקיּבלעז רעד ןיא ןוא עידעגַארט
 "רעד ןופ "לַאעדיא-סטפנוקוצא ןטסנעש ןטימ גנַאלקנײא ןיא תוהמ
 ךיוא טלעפ "ייז, ,תמא ...טייהשטנעמ רענעטירשעגטרָאפ רעצנַאג
 רַאפ לָאז'ס רעװ ןּבָאה ייז רעּבָא ,גונעגרעּביא --- תויאר ,רוטלוק
 סָאד רעּבָא ..דצה ןמ ףליה ןייק ןיא טינ ךיז ןקיטײג ,ןגרָאז יז
 ןצנַאגניא ,םזיסקרַאמײטנַא ,תוסרוקיּפַא -- ךָאד זיא ץלַא
 :נָא ןסקרַאמ רעּבָא טײטשראפ רע !"רחאח רענרעדָאמ השעמ
 . ןייז ןיא ---"םידימלתש ענייז יו טינ ןיטולחל---זיא סקרַאמ .שרעד
 טסינָאיצולָאװע ןעוועג זיא ,טסילַאעדיא ןעוועג םזילַאירעטַאמ
 ײטנַא ןוא סעיטַאּפמיס ענײז ךיוא טַאהעג ;רעגָאיצולָאװער ןוא
 =טפַאשגסױװיטנַא ןיטולחל ,עכילגיממוא ענייז ,לשמל --- ,סעיטַאּפ
 :עילַאטיא םוצ ,קלָאפ ןשידיי םוצ ןעגנואיצַאּב עטעדנירגַא ךיל
 ןעװעג ;ןשיליוּפ ןרעסױא ,רעקלעפ עשיװַאלס עלַא וצ ןוא ןשינ
 זיא קיגָאל רענרעזייֵא רעצנַאג ןייז ךָאנ ;לַאנָאיצַאנ:שטייד טצעּב
 סע סָאװ ,תוריתס לופ ןעװעג ,עכילּברעטש עלַא יװ ,ךיוא רע
 :רַאפ ןוא סעירָאטנעמָאק רוטַארעטיל עצנַאג ַא ןפורעגסיורַא טָאה
 -- ,ןעמזינָאיזיװער ןוא תוטיש עקיטרַאנדײשרַאּפ ,ןעגנורעפטנע
 .רַאפמוא ןבילּברַאפ זיא קרעוװ-סנּבעל ןייז לייוו רשפא ןייז וָאל
 יד ןופ ןייש ןיא סָאװ ,רעד טינ רָאג ןפוא לכּב ...טקידנע
 ?עועד ןעמעוו ךָאנ ,ר ע ד ;טיג ךיוא ןוא .ןרָאטַאטנעמָאק-םידימלּת
 ..טקנעּבעג ױזַא טָאה טסײג רעקידגכוז סיקטשינ

 רָאלק יקטשינעוװעד טָאה ןעגנוטכַארטכרוד עלַא יד ךָאנ
 סקרַאמ רעטנוא ןופ טשטילגעגסױרַא ךיז טָאה רע זַא ,ןפירגַאּב
 ןּבָאה ,"עטגױרקטנַאװ גנַאל ןיוש ,ןטעטירָאטװַא עטלַא זַא ,העּפשה
 טרָא ןייז ןוא טיײהנסעגרַאפ.ןופ דנורגּפָא םנופ טכױטעגֿפױא קירוצ
 םויסקרַאמ רעד ךיז טָאה רשפא :רעמכָאנ .ןעמונרַאפ םיא יב
 טַארַאּפַאןעקנַאדעג ןייז ןיא ןסָאגעגנײרַא טינ לָאמגייק רָאג
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 =רָאג לָאמגייק ןוא טײקצנַאג ןוא טייהנייא עשיטסינַאמ ַא יו

 .ײ? םענַאּב -טלעװ ןקנַאלש-שינָאמרַאה ַא ןיא ךיז טרימרָאפ טינ

 ,"ןטײצ עטסעּב יד ןיאז ןליפַא ,םירבח ענייז ןּבָאה לָאמנייא טינ

 טינװ :רעדָא "!שיטסיסקרַאמ טינ טקנעד ריאק ;םיא ןפרָאװעג !

 רעד טלמערדעג טָאה המשנ ןייז ןיא ףיט ,,,"! שיטסיסקרַאמ ןייר

 ןּבֶא ייחּב ונּבר ןוא סארָאגַאטיּפ ןופ םזיטנעדנעצסנַארט

 םוש ןײק ןיא ןואג רעבליוו ןוא ט"שעּב ןופ ,הדוקּפ

 ײּב "ןרעטעמשעצ; וצ ןּבעגעגנײא טינ ךיז טָאה ןווָאטלעּב

 ,עיפָאסָאליּפ סטנַאק ןופ ןרעק ןשיטירק=שינעטנעקרעד םעד םיא

 םענײר ןופ טלעװ ןוא ןעגנונײשרע ןופ טלעװ ןגעװ ערעל ןייז

 =ַארעּפמיא ןשירָאגעטַאק; ןוא ןליװ ןעיירפ ןגעװ ,דנַאטשרַאפ

 זיא -- ןווָאנַאכעלּפ *ןשירקסיא? םעד ךָאנ ןוא .-- ,"וויט
 .ןרָאװעג סיורג סרעדנוזַאּב קירוצ יקסווָאליַאכימ םיא ייּב

 זיולַּב טַאהעג םיא וצ * קילײװטײצ ךיז טָאה םזיסקרַאמ רעד

 -- -- -- טּפעלקעגוצ

 ןצנַאגניא טריּפשרעד לָאמַא:טימ טציא ךיז טָאה רע

 ,םירבח=ײטרַאּפ עגײז על ַא ןוט עיגָאלַאעדיא רעד ןופ טייוו

 ןטרַאװ טלָאװעג טינ וליפַא טָאה רע .."עטרַאהװ יד ןופ ןליפַא

 =עג דנַאטשוצ ויא סָאװ ,"דנוּב; ןופ רָאפנעמַאזוצ ןטעּביז ןפיוא

 ויא ןוא ,1906 טסוגװַא 26 זיּב 15 ןופ גרעּבמעל ןיא ןעמוק

 --- -- -- דנַאלסור ןייק קירוצ ןרָאפעגקעװַא

 רעד ןיא ןטערטוצנײרַא ןסָאלשַאּב טָאה רָאפנעמַאזוצ רער
 ?סגנוקיניײארַאפ, ןופ טוטַאטס םנופ תודוסי יד ףיוא "ײטרַאּפ,

 ןעעשעג טינ זיא גנוטלַאּפש ןייק .םלָאהקָאטס ןיא "רָאפנעמַאזוצ

 =לעז .ס ,"עטרַאהח יד ןופ רעריפ רעטסטרעטסײגַאּב רעד וליּפַא

 ןילפיצסיד/ייטראפ ןופ גנונעדרָא ןיִא ךיז טָאה ,ועסָארג=רע צ

 =רעד רשפא --- ,טייהרעמ רעד ןופ סולשַאּב םעד ןפרָאװעגרעטנוא

 זיוה ןטרילימיסַא-סערטסקע ןַא ןופ ןעמוקעג זיא רע לייוו ,רַאפ

 רַאפ ןוקיּת ַא ןכוז ןייג וצ שרעדנַא ןיהואוו טַאהעג טינ טָאה ןוא

 טָאה רעּבָא ןיקסשינעוועד ...המשנ רעקידנדייל:ףיט רעלעדייא ןייז

 רע סָאװ ,ףיורעד טקוקעג טינ ,טכַארּבעגּפױא ףיט סולשַאּב רעד

 =סטייהרעמ ןכילגימ םעד ןופ ןעגנומיטש-זָאכיסּפ יד קידנסיװ ,טָאה
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 טול :םיא ןטרַאװרעד טנעקעג ,סעיצַאגעלעד יד ןופ לעטשפיונוצ
 רעד רַאפ ּפַאלקיטיױט ַא ןעװעג סולשַאב רעד זיא גנוניימ ןייז
 ןוא טָאלקרעטעּברַא ןשידיי םנופ טיצַאוינַאגרָא רעקידנעטשּבלעז
 זיא ןגעווטסעדנופ .עיצַאלימיסַא רעד רַאפ ריט עטנפעעג=יירפ ַא
 -- ףטָארטעגסיורַא טינ עיצַאוינַאגרָא רעד ןופ רע ךיוא
 ןופ ןרעטייווועד וײװכעלסיּב ןעמונעג רָאנ ךיז טָאה רע
 -עװַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןופ טעּברַא רעשיטקַארּפ רעד
 ,עגיײז תוחוּכ עגנוי עטסעּב יד ןבעגעגּפָא טָאה רע רעכלעוו ,גנוג
 ?עצס רעשיאײטרַאּפ רעד ןופ ּפָארַא ןצנַאגניא ףוס םוצ זיא ןוא
 לָאװער ןטסרעלוּפָאּפ ןייז םורַא סָאװ ןָארא רבח ,רע--,עג
 ןפַאשעג 1905 רָאי ףוס ןיא עטיל ןיא ןענייז ןעמָאג ןרענָאיצ
 -- -- =- סעדנעגעל עצנַאג .ןרָאװעג

 טייקכילטקגיּפ וצ עביל ענערָאּבעגנײא ןַא טַאהעג טָאה רע
 האנש תילכת טקה ןוא ,םעטסיס ןוא ןַאלּפ וצ ,עינָאמרַאה ןוא
 ,סָאַאכ ןכילטּפַאשלעזעג ןוא ןעקנַאדעג ןיא רוּבמוס טַאהעג-טנייפ
 :יסַאװ ,םעטסיס ַא ;קירדסיױא ןייז טול ,זיא טייקשיריי עטלַא יד
 ,טסײג:סקלָאּפ םנופ "קרעװטסנוק שינואג,ַא ,'קיטע ןופ םעטס
 :גנערטש םעד ךרוד :טַאהעג ּביל ןצרַאה ןיא ףיט יז טָאה רע ןוא
 .טַאּפ ןקיאור םניא ןעמוקַאּב טָאה רע סָאװ ,ךוגיח ןלענָאיצידַארט
 םעד המשנ ןייז ןיא ןוָאלעגרעּביא יז טָאה ,לטעטש ןלַאכרַאיר
 =ָאלמעטסיס ריא טימ "הלכשהח יד ןעמוקעג זיא .םשור ןטספיט
 ,ןּברוח ַא המשנ ןייז ןיא לכַאמעגנָא טָאה ןוא ןעקנעד רעגייטש ןקיז
 ןדנואו יד טוװּורּפעג טָאה יקסווָאליַאכימ ּביוא ןוא ,ןדנואוו עפיט
 טינ ךיז טָאה רע .טעִירעצ רעמ ךָאנ ייז םולבנעיליל טָאה ,ןלייה
 ןוא תוטיש ענעדיישרַאפ יד ןיא ןּביײלקרעדנַאנופ ןילַא טנעקעג
 רעד טָאה םיא טעװעטַארעג .ךילקילגמוא טליפעג ךיז טָאה רע
 עײנ ַא יװ ,ןעגנַאפעגװ םיא טָאה סָאװ  ,םזיטַארקָאמעדלַאיצָאס
 סָאװ ,קיטע ןוא ןעקנעד ןופ םעטסיס עשינָאמרַאה
 -רעּביא ןַא סָאַאכ ריא ןופ סױרַא טלעװ יד טעװ ףליה ריא טימ
 ןפמעק וצ טרעוו זיא ןינע ןכיוה ַאזַא רַאפ .עטײנַאּב ןוא עטיוּבעג
 טלבוטעגּפָא ןערּב ןשידיסח ַא טימ ךיז טָאה רע ןוא--,ןדייל וצ ןוא
 ןפיוא ןגיטשעגפיורַא זיא ןוא םָארטש ןרענָאיצולָאװער םניא
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 רעװ ןטלעז סָאװ ,עילַאווכ רעטסכעה רעד ןופ ןקוד
 ןיא ןיירַא זיא רע :ןגָאז ןעקימ .ךייה ַאזַא וצ הכ וז זיא סע
 .יתודוס עלַא -עלַא ןעזרעד ץלַא טָאה ןוא "סדרּפא
 יד זַא ,ןעזרעד ךײלג רעטשרע רעד ,רעקיצניא רעד טָאה רע
 טוָאלעגרעּביא טָאה סָאװ  ,דניִק ןרָאּבעגטױט ַא זיא עיצולָאװער
 טגכערעגּפָא טינ ,סָאגרַאפ טסױמוא םי ַא זיולּב ךיז ךָאנ
 ןפירגַאּב עלַא ואװ ההובו והוּת ןרעסערג ַא ךָאנ' ןוא טולּב
 ץלַא ןופ רעגרע ןוא ..ןרָאװעג טשימעגסיוא ןוא שטשוטמ ןענייז
 סָאװ ,ךַאז ַא ןגעװ טתולוקעג ךָאנ ןּבָאה ןשטנעמ סָאװ ,ןעוװעג זיא
 טשרמולּכ ךָאנ זיא סָאװ ,סעּפע ןגעװ יװ ,ןעוועג טינ ןיוש זיא

 .רעּביא ךיז טָאה ןוא טפיטרַאּפ ךיז ןיא ןָאֹרַא ךיז טָאה ןַאד ..ָא ד
 רָאג זיא רע זַא ,"ןָארַא רבח, טינ רעמ ןיוש זיא רע זַא ,טגייצ
 ןטילעג -- ןטילעג ףיט ןוא ליטש רעּבָא טָאה רע ...םיא ןופ טייוו
 רַאפ ןוא רוד ןייז רַאֿפ ,רעקלעפ עלַא רַאפ ןוא קלָאפ ןייז רַאפ
 טָאה רע ..תורוד עלַא ןופ ענעמוקעגמוא ןוא עטקינײּפרַאּפ יד
 רשפא -- שפנה-תוכפתשה ןיא ךיז טקיטײנ רע זַא ,טריּפשרעד
 ףורַאּב ןייז זַא ,ןסָאלשַאּב טָאה רע ןוא --- ןײלַא ךיז רַאפ זיולּב
 -- -- -- רוטַארעטיל ענייש עשידיי יד ,רוטַארעטיל---זיא

 טימ רוטַארעטיל רעזנוא ןיא ןטָארטעגפױא זיא רע ןוא

 ולסּכ 'ו גָאטיײרפ -,203 ינ "גנוטייצטקלָאפ,) "געוו ןיאט עלעװָאנ ַא

 .מוא תליחת ,םעיינ ַא רעטנוא (1906 רעּבמעװָאנ 10/23 --- ז"סרּת

 .רעטייוו .ַא :ןעמָאנ ןכילדנעטשרַאפ
 לא

 רעד ןופ זױלּב טרעטײװרעד ךיז טָאה רעטייוו א

 ןיא סעמּכ ןעמונעגלײטנָא רעּבָא טָאה רע ,טעּברַא רעשיטקַארּפ
 ,"רעקעװח ןיא ."דנוּבק ןופ ןעגנומענרעטנוא עשירַארעטיל עלַא

 רע זיא ,1905 .צעד ןט525 םעד ןײגסױרַא ןּבױהעגנָא טָאה סָאװ

 גנוטיצ רעד ןופ רעטעּברַאטימ יד ןשיװצ ןעוועג טנכעררַאּפ

 ןיא רעּבָא (ןינַא :) .י יקסשינעוועד :ןעמָאנ ןרעטנוא

 =עװח ןיא טינ טקישעג טשינרָאג רע טָאה רָאי ַא טעמּכ ןופ ךשמ

 רַאפ ןטָאטשנָא סױרַא זיא סָאװ ,"גנוטײצסקלָאפװ ןיא טינ "רעק
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 ךס ַא אקחד 1906 רָאי םעד רַאֿפ טָאה רע ."רעקעויא ןטכַאמ
 וצ טלײאעג טינ ךיז טָאה רע רעּבָא ,ןּבירשעגנָא ןוא ןּבירשעג
 תוכּפ תש ה -- ןעװעג זיא ,ןּבירשעג טָאה רע סָאװ ,ץלַא .ןקורד
 :סױרַא טגעלפ סע ןעװ ,ןַאד טשרע רע טגעלפ ןקורד ןוא ,שפנה
 ןוא .לקיטרַא רעדָא גנולייצרעד ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא ןעמוק
 קיטרַאנגײא ןוא ײנ ןעװעג זיא ,ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,ץלַא
 ןרָאי עטסגניי יד ןופ רעדיל עכילטע יד ןיוש .טקידנערַאפ
 =טנגוי ענייז ײּב ןרָאװעג טיהעגנייא ןענייז סָאװ ,סרעטייוו .ַא
 ןיא ןרָאװעג טכילטנפערַאפ טוט ןייז ךָאנ טשרע ןוא דניירפ
 ,"םיבתּכז יד ןיא טצעלוצ ןײרַא ןוא "ךוּבײרעטײװא ,"הריפצהש
 :ערעטניא ןוא םרָאפ רעפייר ץנַאג ַא טימ סױא ךיז ןענעכייצ
 עלעװָאנ עטשרע עטגָאמרעדנּבַיוא עניילק יד .טלַאהניא ןטנַאס
 .ןרעטייוװ ןקידרעטייװ ןצנַאג ןרַאפ שיטסירעטקַארַאכ זיא עניײז

 רעטקַאהעגּפָא רעצרוק ַא זיא "געוו ןיא, ןופ טעשזויס רעד
 ןיא ןדיי ןעמורפ ןעיורג ןטלַא ןַא טימ רּבחמ םנופ גָאלַאיד
 --- ,גָאלַאיד ַא ,ןָאגַאװ ןיא טכַאניוצ-גָאטײרפ ןרעטסניפ ןטעּפש ַא
 ײװַא םנופ רעטיצ רעד ךיז טליפ'ס גָאלָאנָאמ ַא רעכיג רעּבָא
 ,"עטַאט רענעגייא ןייזא יװ סיוא םיא טמוק די רעד .המשנ סרָאט
 --ןדיי םייּב ,"ןטָאנ עכילביל עכילטרעצא לוק ןייז ןיא טרעה רע
 -- ,ּבילּבעג רָאנ רעניא ,?ןטלַאהעג טינ רעדניק ןייק ךיזח
 ךילקילגמוא םיא ,טכַאמעג ןזָאלעצ םיא עמַאמ עשירַאנ ידח טָאה
 ןיוש ןוא טלָאװעג טינ סענעצס ןייק ,עטַאט רעד ,רע ."טכַאמעגה

 .,תואּפ עצרוק ,שיסור זיא .-- שיסורח :ןּבעגעגכָאנ ץלַא ךיוא
 קנופ םעדח -- טלעװעג ךַאז ןייא רָאנ -- ,"ךעלקער עצרוק
 -- ןוז רעד ."ןרעװ ןשָאלרַאפ טינ לָאז רע ,ןטיהנייא טייקשידיי
 יד טינ טניושעג טינח רעּבָא ,"רעלעדייא ןַא ,שטנעמ רענייש ַאח
 ,תוירּבדמ-יינש ןיא ,הסיפת ןיא ןעוועגסיוא זיאח ,"ךיז טינ ןרעטלע

 רעד ויא ,ןעמוקעגקירוצ זיא רע זַא ןוא ..,"ךשוח-ירה יד רעטניה
 טָאה רע ..קנַארק -- רעטומ יד ןוא ןעװעג יורג ןיֹוש רעטָאפ
 ןוא --- ךיז ףיוא טינ ,יײז ףיוא טינ טקוקעג טינ טציא ךיוא רעּבָא
 .!"טכירעג-דלעפ, :העידי ַא ןעמוקעג טציא ...ןרָאפעגקעװַא זיא
 ןעװעטַאר -- תּבש םוא ןרָאפ געמימ זַא ,טנקסּפעג בר רעד טָאה



 סששווו

 ןיא ,העושי ַא ןיא טינ רעּבָא ךיז טּבױלג ןדיי םעד ...ןוז םעד
 רע ןוא קנַאדעג ןוָאלטָאג ַא טימ לגנַארעג ַא רָאפ טמוק המשנ ןייז
 ,רעטסניפ טּביילּב טכַאנ יד ,,,לבָא ןַא ןופ---ןעזסיוא םעד טמוקַאּב
 דלַאּב טרעװ --- ןָאגַאװ ייּברַאפ לרעייפ קידנעקניוו זייוװנטייצ ַא
 ..אןשַאלרַאפ

 ןיא .שיפַארגָאיּבָאטווַא ,רָאלק ,זיא עלעװָאנ יד
 יד טרעדלישעגּפָא רעדליּב-ץַאז עטסערּפעג ןוא ןכירטש עצרוק

 .םיא וצ תוכיישּב ןרעטלע ענייז ןופ ןּבעל:ןעילימַאפ'ס ןוא ןּפיט

 ןוא רעטָאפ ןשיווצ ענעצס רעד ןופ גנַאלקּפָא םעד רימ ןרעה ָאד

 סרעטייוו ןעמואוושעגפיורַא טשרע וצ זיא'ס ואוו ,ענוװָאק ןיא ןוז

 -נע רעד ףיוא זמר ַא ךיוא יװ ,?דיי רעיינח ןימרעט רעטּבילַאּב
 ןהּכלמ ןזָאלעג טָאה סָאװ ,ןלאומש ןופ קיכיסּפ רעד ןיא גנורעד -

 ייינוז םעד "ןעװעטַארש--טכַאנ וצ גָאטיײרפ ןרָאפ קינעמילּפ ןטימ

 טָאה ןײלַא רעטײװ זַא ,המר ַא ךיוא ָאד רימ ןּבָאה טקערידמוא
 לָא'מ ןעװ ,לַאפ ןיא ףָארטש רעטסערג רעד ףױא טכירעג ךיז
 | -- - -- ןֿפַאכ םיִא

 ,שיריל -- ןָאט רעד ;ײרטעג ,טכע זיא גנורעדליש יד

 ,יינ--טײצ רענעי רַאפ ,טסערּפעג ןוא ץרוק--ליטס רעד ;םיטניא
 גנולייצרעד ַא טכילטנפערַאפ רע טָאה 208 ינ "ג"צפ , ןיא

 תשא, --- 245 ןיא ןוא "דמערפ רעד ןיאז --- 221 'נ ןיא ,"לבוי

 "שיא

 =יזומ ןַעמירָא ןשלטעטשניילק ַא ןופ ליב ַא זיא --- זלבויא

 סָאװ ןוא ענַאיּפ ןיא ןעוועג טּבילרַאפ ןיא סָאװ ,רעלדיפ ַא ,טנַאק

 ןכָאנ לבוי ןּבעגעג ןעמָאנַא םיא טָאה ץל רעשלטעטש רעד

 ענעגייא ןַא טַאהעג טָאה לבוי .רעקיזומ עלַא ןופ רעטָאפ ןשילּביּב
 "ףעװועג שדוק=ןֹורָא רעקנינײלק ןייזח ןיא סָאװ ,ענַאיּפ עטלַא

 "רעײפ ענעּבײהרעד ןיא זיֹולּב ןליּפש ריא ףיוא טגעלפ רע ןוא

 ךיז רע טָאה ,טנעקעג טינ רע טָאה ןטָאנ ןיײק .ןטנעמָאמ עכיל

 ןוא "תיּב=ףלַא ןשרמזיילּכז ןקיטרַאנגײא ,םענעגייא ןַא ןפַאשעג

 טָאה לָאמניײא .םינוגינ עיינ ץלַא ןּבירשרַאפ וצ טַאהעג ּביל טָאה

 תולעּפתה ןיא יז טָאה ןוא ?עזעילעסרַאמ; יד טרעהעג ץעגרע רע

 =עג ןוא ןּבירשרַאפ ךוב-ןטָאנ ןעמייהעג ןייז ןיא ךיז ייּב ףֹּכיּת
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 זיא ףוס םוצ .ןליּפש וצ יז טנעמָאמ ןכילרעייפ ַא ףיוא טרַאוװ
 זיא גנורעקלעפַאּב עשידיי עצנַאג ידח ."קיירטשח רעד ןעמוקעג
 רעּביא טרעטַאלפעג טָאה ענָאפ עטיור ַא ןוא קרַאמ ןפיוא ןעוועג
 =ייֵלַּב ַא ץימע זיא ,ןעמעלַא ןופ רעכעה ,ןטימניא ןוא ,עגנעמ רעד
 .."טינ טביול גח :ןעירשעג ךיוה הנושמ ןוא ןענַאטשעג רעכ
 ןעװעג ןעמעלַא זיא סע ןוא טביולגעג ךָאד ןּבָאה עלַא ןוא
 ,רעד וליּפַא ןוא ,בוטיםוי:רעמוז ַא ןיא יװ ,ךיליירפ ןוא גנירג
 ,לפ ײװצ ןײז ןיא קיקענטרַאה יוזַאןעװעג זיא סָאװ
 .עגנָא טָאה םלוע רעד ןוא ..טּביולגעג ךיוא ןײלַא טָאה
 לבוי---עגנעמ רעד ןיאז ןוא סױארָאּפ ענָאפ רעד טימ ןייג ןּביֹוה
 ןײז ףיואק גנורעטסיײגַאּב ןיא טָאה רע ,"רעטסעקרָא ןייז טימ
 ײרעּפַאלקש ןופ טכַאמ ןֹוא , :טּפַאכעגרעטנוא עלעדיפ רענעגייא
 ףיוא טריִנַאּפמָאקַא עקיבלעזטַאד רע טָאה טנװָאניא ...!"דנע ןַא
 ! םָארגָאּפ ַא :קיזומ רעד רַאֿפ המקנ --- ןגרָאמ ףיוא ..,ענַאיּפ ןיז
 עגושמ זיא לבוי .ןכַארּבעצ ענַאיּפ סלבוי ךיוא -- טַאטלװער ןיא
 | ...ןרָאװעג

 שירעלטסניק ַא ,ּפיט ַא ןבעגעג רעטײװ טָאה ָאד
 ךיז ןעײרפַאּב שטָאכ עלײװ ַא ףױא ןלעוו רָאנ ףרַאד'מ .דליּב
 טרעגריּבעגנייַא ךיז טָאה סָאװ ,ןּבױלגרעּבָא ןשירַארעטיל טנופ
 רעד טָא ןיא ךיז ןטכַארטנײרַא ןוא ,ללכּב ןפַאש סרעטייוו עגונּב
 -- -- =- ןײז הדומ ןומ ןעמ טעװ ןַאד --- ,ךַאז

 ןליפַא ןואװ :ןרעטיײװ ןייטשרַאֿפ םוצ לסילש ַא רעדיװ ןוא
 :עג) לפייווצ ןייז ןיא קיקענטרַאה יװַא ןעװעג ויא סָאװ ,רעד
 .,?טּבױלגעג ךיוא ןײלַא טָאה ,("!טינ טּבױלג, :ןעירש

 .דיטע רעשיגָאלָאכיסּפ רענײר ַא ןיא "דמערפ רעד ןיא;
 .עלרעביא יד טרעדלישעג ןכירטש עגיײפ ,עניד ןיא טרעװ ָאד
 ריּביס ןיא ךיז טָאה סָאװ ,ןירעגָאיצולָאװער רעשידיי ַא ןופ גנוּב
 טכַאמעגכרוד ןוא קַאילָאּפ ןטקישרַאפ-שיטילָאּפ ַא טימ ןדנוּברַאפ
 .ירנשיור רעסיורג רעד ןיאק ןּבעל סָאד ,"ןפיולא סָאד םיא טימ
 ןוא ?טעּברַאעגח טָאה רע ..דנַאלסיוא ןיא םעדכָאנ ,'טָאטש רעק
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 ךַארּפש ןייז טָאה --- יז ..דניק ַא טימ ּבוטש ןיא ןעוועג זיא --- יז

 ןּביולג יז  ךיז ןדמש --- יז ...המשנ ריא --- רע ,ןענַאטשרַאפ טינ
 ,טײצ ַא ןָא ןרָאװעג טלַא ףוס םוצ -- יז .,! טינ עדייּב ךָאד -

 =קנעּב עקידנגָאנ ..טּבעלעג טינ רָאג ךָאנ תעּב -- טקלעװרַאפ
 ןקוק סָאװ ,םירבה ענײז יװ ,רע :דמע רפ ץלַא ...טּפַאש
 --ץירוצ ןלעװ טלָאװ ..דניק סָאד ,םוא טינ ריא ףיוא ךיז
 ,ןרעװ גנוי רעדיװ ןלעװ טלָאװ ;עּביל ,עטנעָאנ ,ענעגייא וצ
 רעּבָא -- ,יינסגופ ןּבעל סָאד ןּבײהנָא ןוא ,לָאמַא יװ ,רעטנומ

 ..י ! ןלַאפרַאפ ,טעּפש ןיוש
 ןכירטש עקידרעטיצ ןוא עטַאקילעד:לעניגירַא ןיא זיא אד

 *ָאמ רעשידײ רעד ןופ עידעגַארט יד ןרָאװעג ןּבעגעגרעּביא

 רעקידנעטשלופ וצ טּבערטש סָאװ ,ורפ רעגרעד
 וצ עּביל רעלַאעדיא רענײר רעײנ וצ ,עיצַאּפיצנַאמע

 ,דיי רענרעדָאמ רעד טניימ'ס יװ טול ,ףרַאד סָאװ ;עּביל ַא
 עועיגילער ןוא עלַאנָאיצַאנ ,עקידנסַאר םוש ןייק ןופ ןסיװ טינ
 ןיא ןײרַא ףוס=לּכ=ףוס טלַאפ ןוא --- ,סנּבױלגרעּבָא ןוא ןצינערג

 -ָאמ=-טיג ריא יװ ,גנופַאלקשרַאּפ רעלַאיצַאס רעקיבלעזרעד
 ןטסײרפ ןטטסביל םניא טנגעגַאב ןוא ,רעטסעװש עגרעד

 טָאה סָאװ ,ןדמ ערפ ַא -- טעטילַאנָאיצַאנ רעדמערפ רעד ןופ
 םוש ןיק ןופ טגָאועגּפָא טיג המשנ רעד ןיא ףיט=ףיט ךיז

 --- -- -- סנּבױלגרעּבָא עועיגילער וליפַא ןוא עלַאנָאיצַאנ ,עקידנסַאר
 ןיז ןכילטנגַײא ןיא גנולייצרעד ןיײק טינ זיא "שיא-תשאז

 ענײלק סָאװ ,ןקורדנייַא יד ןופ גנורעדליש ַא רָאנ ,טרָאװ ןופ

 :עסיורג יד ןופ גנולײצרעד רעד ןופ ןעמוקַאּב ןּבָאה רעדניק

 יד רעּביא -- סיוא ןּברַאטש ךעלעפוע עניילק ןוא "טנערּב עדילח

 רעדניק עניײלק יד ."שיא:תשאח ַא רעּביא ,רוד ןגנֹוי ןופ דניזי

 סָאד ןּבָאה יװ/ :ןעמענַאּב טינ ןענעק ןוא טרעטישרעד ןענייז

 זַא ןליפ טינ ןענעק סָאװ ,רעצרעה ענרעזיײא עניווַא םירוחּב יד

 =נילק ןוא ןססוג ןוא סעמַאמ עקנַארק ןגיל דניז ערעייז בילוצ

 עניײלק ליפיוזַא ןיוש ןעייטש סע ןוא ,ןּברַאטש רעדניק עקנישט

 ךָאד ..םלוע תיּב ןטלַא םעד ףיוא תובצמ טָאטשנָא ךעלדנייטש

 ןענייז דניז עקילָאמַא יד זַא ,ריפסיוא םוצ רּבחמ רעד טמוק
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 רע ןוא ...עקיטשינ ןוא עקניניילק---עכילשטנעמלַא עיינ יד ןגעק
 :ױרט ױזַא ןענַײז טנגוי יד ןוא טייהדגיק יד שטָאכק ןזַא ,טקידנע
 ,סָאװרַאפ סיײװ רעװ ,ךיז טליװ ךָאד ,ןעװעג םַאזנייא ןוא קירע
 | .."ןרעקקירוצ יז

 =רךַאפ סָאד ןרעקקירוצח ןופ- וויטָאמ רעקיּבלעזרעד טעמּכ
 -. .- .- "רמערפ רעד ןיאק סָאװ ,?ענעגנַאג

 רעטײװ .א טָאה (1907 .נַאי 30) 212 .מונ "ג'צ9/ ןיא |
 רענַאיצילַאג רעד, לקיטרַא ןקידנצנעלג ןסיורג ַא טכילטנפערַאּפ
 ײר רעצנַאג ַא ןופ רעטשרע ןַא ןײז טלָאזעג טָאה סָאװ ,?דנוּג
 ןעלקיטרַא עקירעּביא יד ,ןעמָאנ ןקיבלעז ןרעטנוא ןעלקיטרָא
 תוּביס:סנַאיצקַאדער תמחמ יצ -- ןענישרעד טינ רעּבָא ןענײז
 סע טגעלפ רע יװ ,ןעװעג רעב9 ןײלַא יז טָאה רע לייוו רעדָא
 :ָאד רעד .ןעװעג יז ןענייז ןּבירשעגגָא ןפוא לכּב --- ,ןָאט טּפָא
 ענײז ןעלקיטרַא ערעדנַא יד ןוא סרעטײװ .א לקיטרַא רעקיז
 :יױרג ןייז ןופ תודע ןענייז ?טַארקָאמעדלַאיצָאסח רעגדעּבמעל ןיא
 עטכישעג רעד ןיא ןוא ןגָארפ עלענָאיסעּפָארּפ ןיא עיצידורע רעס
 עג רעד רַאפ גנוטײידַאּב עקיטכיװ ַא ןּבָאה ןוא .ד .ס רעד ןופ
 ןופ ײטרַאּפ רעד וצ .ס יּפ יּפ ןופ ןעגנואיצַאּב יד ןופ עטכיש
 | ,סַאלק=רעטעּברַא ןשידיי

 ?נוא רעטײװ .ַא טָאה טייצ רעצנַאג רעקיזָאד רעד רעטגוא
 :נַאװעגמוא רעהפיוא ןָא ןעמענ עלַאגעלמוא ענעדײשרַאֿפ רעט
 "ג"צפח ןיא טרידנַאּפסערָאק ,"בשומה םוחּתח ןשידיי ןרעּביא טרעד
 ערעדנַא ןוא קסיורּבָא ב ןופ "ןינַאװ םינָאדװעספ ןרעטגוא
 ץלַא ךָאנ קידנעמעג ,קיטסירטעלעּב ךס ַא ןּבירשעג ןוא טעטש
 .עטיל טרעדנװַאּב ,ןטעּברַא עשיאײטרַאּפ עסיוועג ןיא לײטנָא ןַא
 ןרַאפ טעּברַאַאּב רע טָאה "עדח םינָאדועסּפ ןרעטנוא .עשירַאר
 עכילטפַאשנסיװײרעלוּפָאּפ עסיורג ַא ?טלעוװ ידז גָאלרַאפ ןשיִדַנוּב
 סָאװ ,,ךיירקנַארפ ןיא רָאי עטס*48 סָאדח רושָארּב עשירָאטסיה
 ,1907 רָאי ןקיבלעז ןיא סױרַא זיא

 ָאד .קסגימ ןײק ןעמוקעג רע זיא רַאֹורּבעּפ ףוס ךרע ןַא
 ןיא ,"שטיװערוג ןבוארא ןעמָאנ םעד ןגָארטעג ןיוש רע טָאה
 ,"רוטלוק, גַאלרַאפ רעשידיי ַא טריגָאיצקנופ טלָאמעד טָאה קסנימ
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 *עג ןוא ןטסיטרַא ,ןטַארעטיל רַאּפ רעטנעצ ַא ןעװעג זיא סָאװ |

 ןייז טימ ןפָארטעג רעטײװ .ַא ךיז טָאה ָאד ,רעוט עכילטפַאשלעז

 רעטכיד יד טימ ,ןיוייר םהרבַא ענװָאק ןופ ןטנַאקַאּב ןטלַא

 להר) תידוהי ןוא ןעזייר הרש ,קיגלָאר ףסוי

 יד ךיג ןעמוקַאּב וא .ַא .א ןקיצרעג טימ ,(ןייטשנרעּב

 / רעּביא טעּברַאעג שיגרענע ןַאד טָאה רע .ןטפַאשטנַאקַאּב עטסערג

 .רענעלּפ טימ ךיז ןגָארטעג ,"גָאטרַאפ, עמעָאּפ רעשיטַאמַארד ןיַיז

 ןריזינַאגרָא ןעמונרעטנוא ןוא רעטַאעט ןשידיי םענרעדָאמ ַא ןגעוו

 עטריטסערַא תבוטל ,"סומּכ ןינע ַא תבוטלח לקַאטקעפס ַא

 ןטסילַאנרושז יד ןּבָאה קעװצ םעד וצ ...רעטעּברַא-רעדײנש

 םיא טריפעגפיונצ שטיווָארעּפלַא . ןוא ווענוקָא

 לדנעמ גנוטיצ רעשיסור רעקסנימ ַא ןופ רָאטקַאדער ןטימ

 =רעטַאעטח א רַאפ טסואװַאּב ןעװעג ויא סָאװ ,ןיקלע

 סָאה רעטײװ .ַא ,ןּבױהעגנָא ךיז טָאה טעּברַא יד ןוא ,"שטנעמ

 ןופ עמַארד עלַאיצָאס עקיטקַאײײרד יד ןלעטש וצ ןגילקעגסיוא

 הרש טימ ןעמַאװצ טָאה רע סָאװ ,'םָאוטש רעד, עּבלַאה סקַאמ

 ,געט ײרד ןופ ךשמ ןיא טצעזעגרעּביא ןיקלע לדנעמ ןוא ןעזייר

 ןצנַאגניא ןײלַא םעדכָאנ יז טָאה ןוא ,טקַא ןייא וצ רערעדעי

 רעד ןעמונעג לײטנָא ןּבָאה גנוריפסיוא רעד ןיא .טרעסעּבעגסיוא

 ךז טָאה רעטײװ .ַא .א ןעזײר הרש ,ןיקלע ,סעגיּפ דעלטסניק

 -טּפיױה יד טריטעּפער טָאה ןוא ןליּפש ןיא טקילײטַאּב ךיוא ןיײלַא

 יטעּפער סרעטײװ ןגעװ טיג ןיקלע לדנעמ ,ןַאמרעה ןופ עלָאר

 יכַאּבָאַאּב םנופ גױא סָאד? :קיטסירעטקַארַאכ עקידנגלָאפ סעיצ

 *עט ןרַאפ זיא רעטייװ סניױזַא סָאװ ,טקרעמַאּב ףּכיּת טָאה רעט

 ןופ רעטערּב יד ףיוא ןטָארטעגּפױא ןיא רע רָאנ יו ...רעטַא

 טקעּפסער לופ ,ןרָאװעג שטנעמ רעדנַא ןַא רע זיא ,עניּב רעד

 יַאּב ןוא טײקינײלק רעדעי וצ םַאזקרעמפיוא ,עלעקניוו ןדעי וצ

 רעד ײּב ןוא ןטָאשעג ןקנופ ןּבָאה ןגױא יד ןופ ...טרעטסײג

 ןופ םיא ײּב ךיז טגעלפ עניּב רעד ףױא גנונַאּפש רעטסכעה

 | יי"! ךַא ,ךַא :ןסײרסױרַא יירשעגײװ ַא יװ ץרַאה

 = יד ףױא ,ןשיפַא טּפעלקעגסױא ןעועג ןיוש ןענייז'ס

 -- רָאנ ,שינעּפַאכסיױא ןַא ןרָאװעג זיא רעטַאעט-טָאטש ןיא ןטעל
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 ןינע רעצנַאג רעד זַא ,טסואורעד ײצילָאּפ ךיז טָאה גנילצולפ
 ,ןסַאמ טריפעגכרוד טנװָא ןַא ןיא טָאה ןוא ,"רעפירטח ַא זיא
 סעשטיווערוג:רעטײװ ןיא ךיוא גנוכווזיוה ַא ,טָאטש ןיא ןטסערַא
 .עג לוצינ ןיא רעטייוו .לקַאטקעּפס םעד טרעװרַאפ ןוא ,גנוניואוו
 ןּבָאה ןטנַאיצילָאּפ יד :לַאפוצ ןטושּפ ַא ךרוד טסערַא ןופ ןרָאװ
 זיא רע ואו ,ץלָאה סיוטש ַא רעטניה רעײפ טימ טכוזעג םיא
 ןענייז סָאװ ,סגטָאש ענעגייא ערעײז רעּביא רָאנ ,ןטלַאהַאּב ןעוועג
 .ןעעזעג טינ םיא יײז ןּבָאה ,םיא ףיֹוא ןלַאפעג

 רעקסנימ רעד ןיא טעּברַאעגטימ טלָאמעד טָאה רעטײװ
 ןגעװ טָאה רע רעּבָא ,טיױג סיורג ןטילעג ןוא עסערּפ רעשיסור
 רעשידיי רעד ןיא טּבילעגנייא ןעוועג זיא רע :טכַארטעג טינ םעד
 :וטנע לופ ,עעדיא-רעטַאעט רעד ןופ טרעטסײגַאּב ןוא רוטַארעטיל
 זיא ןסעומש ענייז ןופ עמעט=טּפיוה יד, ןֹוא ,םזימיטּפָא ןשיטסַאיז
 רעטַאעט ןשידיי ןוא ללכּב םעלּבָארּפ=רעטַאעט רעד ןגעװ ןעוועג
 ,"ט'ופּב- -

 ךיז רע טָאה ,"ןלַאפעגכרודח זיא טָאטש ןיא גנוגיואו ןייז
 :סיווס ךייט ןופ גערּב ןפיוא לקניוו ןשירייפטינ ןליטש ַא ןיא טצעזַאב
 ןייז טקידנערַאפ טָאה רע ואוו ,הביבס רעקידנטרָאג א ןיא שטָאל
 ןיאז עציקס ַא טכילטנפערַאפ רע טָאה טייצ רעד ןיא ,?גָאטרַאפז
 ןאוו--?טייהיירפח גנולמַאז:חסּפ סעשטיװָארעּפלַא ,י ןיא ?לטעטש ַא
 ,ןיסעיל .א ,ץרּפ ,ל ,י ךיוא טקילײטַאּב ערעדנַא ןשיווצ ךיז ןּבָאהיס
 :טקלָאּפװ ןיא "לָאמַאז עציקט ַא ןוא-- ,ןַאמשירּפ .ד ןוא יקסניפ .ד
 ,(לירּפַא 17) 333 'נ ?גנוטייצ

 ןופ עגַארפ רעד טימ ןָא ךיז טבײה עציקס עטשרע יד
 :ןעוועג רעסעּב לטעטש ןיא זיא ןעווח ;לךיימ רעטשואירַאפ ַא
 :אב ןוא קידעּבעל לטעטש סָאד ןיא לָאמַאק '!טנײה יצ לָאמַא
 טימ ןעװעג טליפרעּביא ןענייז םישרדמיּתּב עדי ,ןעוועג טמיר
 ;"לארשי ץנַאג ןופ רצוא םעד ןטלַאװטנַא ןּבָאה ,םירוחּב עגגוי
 לטעטש סָאד טכליהרַאּפ ןּבָאה ןעמיטש עגנוי טרעדנוה יירדח
 עשלדיימ יד ןעגנַאפעג ןוא "םינוגיניארמג עקיכליה ערעייז טימ
 ז ייווכעלסיב ...ןעװעג ךילקילג ןענייז ךעלדײמ ענעי .,.רעצרעה
 םינוגינ עיינ ןוא ,עגנוי ןופ ןרָאװעג קידיײל םישרדמיּתּב יד ןענַיז

 (עזוז)



 סאוש

 ןופ ,ןשטנעמ עיײנ עשלטעטש .ןעמונעג ןכליה לטעטש ןיא ןּבָאה

 רעּבָא ,לטעטש סָאד ןזיורּבפיוא טוװּורּפעג ןּבָאה ,ענעמוקעג טָאטש

 טפַאלקשרַאפ ןוא ןרָאװעג לטעטש סָאד זיא קיטשינ ןוא ךַאװש

 רעּבָא ,טכַאמעגכרוד עיינ סָאד ךיוא טָאה---יז ,.טָאטש רעד ייּב

 ןעײג עקידנטעּברַא יד ,עגנוי יד .טנעקעג טינ ףוס ןויּב

 -רַאפ רעדניק עשיּתבה:לעּב יד ןוא ,קעװַא לטעטש ןופ

 =עג ןוא געװסױא ןַא טכוז יז ..טקלעװרַאפ ןרעװ ןוא ןּביײלּב

 .יטינ טניפ
 =רעּביא םוש ןיק :ןציקס עקידרעירפ עלַא ןיא יװ טקנוּפ

 ןוא רעצ רעפיט ,רעיױרט רעליטש רעּבָא ,ןטקעפע עקידנשַאר

 זיא סָאװ ,סשינָאמרַאה סעּפע ךָאנ טפַאשקנעב עקידנגָאנ

 -- == -- ןעמוק טיג קירוצ ױעמ ןיוש טעװ ןוא קעװַא

 הרעריּביס ןיא גָאט=טסָאּפ ַא -- "לָאמַאװ ןופ עמעט יד

 ,ןרָאװעג טרירַאּב ערעדנַא ןופ לָאמ ךס ַא ןיוש זיא --- "עקליטס,

 =וקֲאּב ַא :לעניגירָא סרעדנוזַאּב סיוא יז טמוק ןרעטייוו ייּב רעּבָא

 ןט:1 םעד ןעמ טָאה ענליוו ןיא זַא ,העידי ַא טימ ווירּב רענעמ

 עשיטילָאּפ יד ףױא טכַאמ ,ןטנַאױטסנַאמעד יד ןסימשעג יַאמ

 ?פיוא ןַא ,ךײט גערּב ןפיוא טרַאװעג ןּבָאה סָאװ ,עטקישרַאפ

 *עג ךיז טָאה סעװ ..דנַאש ןופ גָאטײװ ַא ..םשור ןקידלסיירט

 :סיוא יד למיה םעד ןוא ךייט םעד ןשיװצ ןבעװש סע זַא ,טכוד

 רעד ףױא ירפ וצ ןענײז סָאװ ,תומשנ=רעריטרַאמ עטקינייפעג

 -. ןייגרעטנוא טוומעג ןוא ןעמוקעג דרע

 יד רַאפ המקג ךָאנ ןצכעל עקוַאטש סָאד ךיז טריּפש ָאד

 :טײקנסָאלשטנַא עטלקַאװעגמוא יד ןוא רעריטרַאמ עטקינײּפרַאפ

 ..י"ןפָאלעג זיא ןעמץ
 ןיא טקעלּפטנַא רעמ ץלַא רעטײװ .ַא טָאה רעטייוו סָאװ

 ןוא רעצ ,תוקפס ענעגײא ענייז ןעגנומיטש ןיא ןוא רעדליג

 תֹומֲאּתְלַד יד ןיא ןרעו גנע רָאג טגעלפ םיא זַא ןוא ,טפַאשקנעב

 ןיא ןעמוק רע טגעלפ ,שטָאלסיװס םנופ גערּב ןפיוא לרעמיצ ןייז ןופ

 :טסכעה םנופ טפַאשלעזעג רעד ןיא ךיז ןעיירטשעצ ןײרַא טָאטש

 רעד ןופ ןַאמ טעד (ל"ז) ןייטשנרעּב לאומ ש רערעל ןטעדליבעג

 סָאװ ,ןשטנעמ ןלעניגירָא ןקידריװקרעמ םעד---,תידוהי ןירעטכיד



 טאש

 .מוא ןַא רָאנ ,טיײקילעפוצ ןייק טינ ןענייז יז זַא ,רוטלוק רעש .ידיי רָעֹד ןופ ןעגנילצָארּפש עײג יד ןעזרעד גיוא ןקיטסײג ןייז טימ רעטשרע רעד טָאה רע ."ןעעדיא עטגַאװעג ןוא עלעניגירָאװ ענייז וצ טקעּפסער ןטספיט םעד טריּפשרעד רעּבָא טָאה ,ןטלַאװעג טינ ןופרעד טָאה יז .עיצַאסנעס ַא ןעוועג ץנעגילעטגיא רעשידיי רעקסנימ רעד רַאפ ןיא סָאד .סגַאסענער ןשידיי ַא ןגעוו ןדײר ןּבױהעגנָא טָאה ןוא רענעטור יד ןופ סנַאסענער םנופ טקיצטנַא ןעוועג זיא רע ,שידיי אקווד ןדייר זומ'מ זַא ,ןזייװרעד ןוא שידיי ןדייר ןעמונעג לָאמַא-טימ רעטייוו טָאה ,שיסור ףיוא ---ךַארּפש רעדמערפ רעד ףיוא---,ןדי יב ןעועג ןַאד זיא גהנמ רעד יו ,טריפעג ךיז ןּכָאה סעיסוקסיד יד ןוא ,"םלוע לש ומֹורּב ןענַאטשעג טלָאמעד ןענייז סָאװ ,ןגַארּפ עלַא ןגעוו ךילּבעטשכוּב םיהוּכיװ ןייק ןרעהפיוא טינ ןגעלפ ןייטשנרעּב לאומש יב לןזיירק םניא .טפַאשלעזעג רעטנעגילעטניא רעד ןופ המשג יד ןרָאװעג זיא רע ןוא ןעמוקַאּב ביל טושפ םיא טָאה'מ ,טױינָאּפמיא ןעמ :עלַא ןוא םוטעמוא טייקכילנעזרעּפ ןייז טימ טָאה רע ןוא .שטנעמ ;רוטלוק רעקיצרַאה רעכילנייװעגרעסוא ןַא .שינעמלטנעשזד טסכעה-.ןצימע ףיוא גנוגערפיוא רעפיט רעטסקיגײװעניא ןופ ןטנעמָאמ ןיא וליּפַא ; ןטלַאהעגקירוצ דַארג ןסיוועג א זיּב שטָאכ ,קיצ .רַאה ,ךילּביל ,קידריװטנּביל ןעמעלַא וצ ןעוועג ;שיטַארקָאטסיר ןוא טנַאגעלע:ןדײשַאּב קיטרַאנגײא טדיילקעג ןעגנַאגעג לָאמעלַא רע זיא ,ןטילעג טינ לעירעטַאמ יװ ,רעטײװ .א ןעוועג זיא ןעמעלַא ייּב טּבילַאּב רעּבָא ,רעלטסניק ןוא ןטסיטרַא ,טיילסטפַאש .ןסיװ ,ןטנַאטקעס ןוא ןרענָאיטימ ,ןטסירק ןוא ןדי ,ר=ס ןוא .ד ,ס ,רעוט עשידנוב ,רעגּפלָאטס "הבושּתילעּבא ןקירָאי :צרוק ןוא "ץעװָארקסיאװ םענעזעוועג םעד ןא ןרעּפעט עיל :ָא ק ןלעניגירָא:רעּביא ןשירטנעצסקע םעד ןקיגלָאר ףסֹוי רעטכיד ןטנָאמרעד םעד ןוא ןעזייר החּפשמ עשירַארעטיל יד ;ןטיײקכילנעזרעּפ ןוא ןּפיט עטסקיטרַאנדײשרַאפ יד ןפערט טנעֶק :עג טָאהימ ואֹו ,לזיירק קיטרַאנגײא ןַא טעדליּבעג ךיז טָאה ָאד .טימכחל דעו תיִּב רעקידנעטשלופ ַא ןוא םיטילּפ עשיטילָאּפ ןוא טלַאגעלמוא רַאפ טלקמ םוקמ רערעכיז ַא ןעוועג ןיא ויוה ןייז



 סאו

 ?סגנולקיװטנַא ןשירָאטסיה-שידיי םנופ אצוי לעוּפ רעכילדײמרַאפ :

 סָאד טגָאועגסױרַא קיכליה רעטשרע רעד טָאה ןוא ,סעצָארּפ!

 !סנַאסענע ר :טרָאװ עטלגילפעג

 טימ ןעגנורדעגכרוד ןעװעג ןצנַאגניא ןיוש זיא המשנ ןייז |

 ,עגַארפ רעד רעּביא טעּברַאעג זיולּב טָאה קנַאדעג ןייז ןוא םעד :

 זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוקעג זיא רע ןוא .ןריפוצּכרוד סָאד יו !

 רעסעּב םיא טעוװמ ואװ ,ענליוו -- זיא טרָא רעקיטכיר רעד

 ן"ק ןעמוקעג רע זיא ,ינוי ןיא ,עקַאט דלַאּב ןֹוא ,ןייטשרַאפ !

 טימ טריקיזיר רע טָאה ָאד סָאװ ,ףיורעד טקוקעג טינ ,ענליוו ;

 .ישרעדנַא ץעגרע יװ רעמ טייהיירפ ןײז |

 וצ "טלעוו ידח גַאלרַאפ םעד ןּבעגעגּפָא ףּכיּת רע טָאה ָאד |

 ןיא ןײרַא לָאמ ןטשרע םעד זיא רע זַא ,?גָאטרַאפ ןייז ןקורד

 ןריטסיסקע וצ טכער טַאהעג טָאה סָאװ ,"דנוּב, ןופ יירעקורד !

 *עּברַא יד ןענייז ,ןָאזרעּפ רעטַאװירּפ ַא ןופ ןעמָאנ ןפיוא זיולּב }

 החמש סיורג ןופ ןוא תולעּפתה רעקיטכירפיוא ןיא ןיירַא רעט |

 ןופ טלגנירעגמורַא םיא ןוא טעּברַא יד טגײלעגקעװַא יז ןּבָאה

 יַאֹּב יד ,רעטעּברַא ערעטלע לסיב ַא יד וליּפַא ..ןטײז עֶלַא |

 םולש ןוא ןיקּבַאר רסיא רעוט עשידנוּב עטסנרע עטסואוו

 .סײגַאּב ןֹוא םלוע ןגנוי םנופ ןענַאטשעגּפָא טינ ןענײז ,ןיוועל

 יא ןעעז ייז סָאוו ,דיירפ רעיײז טקירדעגסיוא םיא טרעט

 םיא וצ טפַאשּביל רעקיצרַאה ןופ ערעפסָאמטַא רעקיזָאד רעד ןיא

 ןופ רעצ ןפיט םעד ןסעגרַאפ רעטייוו .א טָאה רעטעּברַא יד ךצמ

 "רעד טָאה ןוא ןרָאװעג ךיליײרפ ןוא רעטגומ זיא ,ןצרַאה ןייז

 םנופ ןטָאדקענַא עשיטסַאקרַאס ןוא עקיניזפרַאש ןסַאמ טלייצ

 גוזַאּבַא טימ -- -- -- ץנעגילעטניא רעקסנימ רעד ןופ ןּבעל

 ,?גָאטרַאפװ םעד טצעזעג רעטעּברַא יד ןּבָאה ןגינעגרַאפ ןרעד

 יָאּפ יד זַא ןוא ...רעצעז ייּב גנוניישרע ענעטלעז ַא זיא סע סָאװ |

 רעטעּברַא יד ףיוא טכַאמעג יז טָאה ,קורד ןופ סױרַא זיא עמע

 ןּבָאה ײז ןוא ,'ךעלטעלב; סצרפ לָאמַא יװ ,םשור ַאזַא טקנוּפ

 -- -- --= דֹוס ןוא זמר ,שורד ,טשּפ טנרעלעג ריא ןיא

 טָאה רּבחמ רעד יװ ,עמעָאּפ עשיטַאמַארד ַא זיא "גָאטרַאפ/

 עמַארד עשינעצס ןייק טינ -- ,ןפורעגנָא טכַארטעגכרודטוג יז
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 טימ ,ןּפיט ענעכָארּפשעגסױא-טלוּב ןוא ןשזַאנָאסרעּפ ערָאלק טימ
 רָאנ ,ןסױטשגעמַאװצ ןוא לגנַארעג ןופ ןטקעיּבָא עטערקנָאק
 ,המשנ רעקידנדיײל-ףיט סרעטייװ .א ןופ עמעָאּפ עשיטַאמַארד ַא
 :5יוניא עריא טימ ,טייקכילגעורעּפ רענעגייא ןייז ןופ
 :ן;במיס ַא ןיא ןּבעגעג -- ,ןעלגנַארעג ןוא ןסױטשגעמַאזצ עקיד
 .רַאפ ַא ןוא טײצ ַא ,טרָא ןַא ָאד זיא ךילרעסיוא  ,םרָאפ רעשיל
 עטורג ַא ,ללּכ ןטייוו ַא ץעגרע טימ ,ללּכ ןטימ גנודגיּב
 ןיא ךיז טסיוװרעד ןר ע3 ןיא טגיטנעדוטס ןוא ןטנערוטס עשידיי
 ןיש זיא דנַאלסור ןיא זַא ,1905 רַאװנַאי ןטיפ ןופ טכַאנ רעד
 יעג גנַאל יװזַא רעד ןעמוקנָא ןטרָאד טעװ רלַאּב זַא ,?גָאטרַאּפװ
 טרעדליש עיזַאטנַאפ יד ןוא ,גָאט רעטרַאגעג ןוא רעטשטניװ
 טױעדָאפ סָאד רעּכָא .ןרעדנא ןופ רענעּבײהרעד סגייא רעדליב
 טנגוי יד ךיז טסײר .תונברק טרעדָאפ לגגַארעג ןוא לגנארעג
 ןיא טָאה לָאמַא-טימ .תוגּברק ףיוא טיירג ןיא ןוא לגנַארעג םוצ
 -לנעּב ַא טבעלעגפיוא ץנעגילעטניא רעשידי רעטדמערפרַאפ רעד
 ; ןסַאמ:טקלָאֿפ עשידיי יד וצ ,םייח רעד ךָאנ טּפַאש

 סָאג יד

 טפור יז ,סַאג-שידיי עמרָא יד
 ..ומערפ רעד ןופ עריא רעדגיק יד
 | ,גנוי ןענייז סָאװ ,יד ףיוא טרַאװ יז
 ,ץלָאטש ןוא טסיירד ךוא קרַאטש ןעגייז סָאװ
 ,,,טכיל ןוא טומ ןעגנערב ןענָאק סָאװ
 ,,,טרַאװ יז ,טפור יז

 רעסיוא ,ןעמענ ןָא ,טלּפענרַאפ עלַא ןענייז ןענָאזרעּפ יד
 ,טיגָאס -- ןעמָאנ ַא טָאה סָאװ ,ןָאזרעּפײטּפױה רעד ,רענייא
 .המשג עקיאורמוא סרעטייוו -- טריציפינָאזרעּפ סָאװ
 עצנַאג יד ןרעװ רָאלק זנוא טעװ ,ןיטשרַאּפ וזַא ןלעװ רימ בוא
 ,םוילָאּבמיס ריא ןוא עמעָאּפ

 טְקַא ןטשרע ןיא ,ןטקַא ריפ ןופ טײטשַאּב עמעָאּפ יד
 סע סָאװ ,סעײנ ףיֹוא טרַאװ ןוא רעמיצ ריא ןיא עינָאס טציו
 טפַאשקנעב ריא ,(ןלָאּבמיס) "טסעגז ענעדיײשרַאפ ריא ןעגנערּפ



 סאשווו

 גנורעטסײגַאּב ריא ןוא רעקרַאטש ץלַא טרעװ םייה רעד ךָאנ
 ךיז טליּפשעצ עיזַאטנַאפ ריא .,טגייטש רעדליב-סטפנוקוצ יד ןופ
 :סנטָאש---ריא רַאפ ךיז ןזײװַאּב טקַא ןטירד ןוא ןטייװצ ןיא ןוא
 ןופ ,רעטסעװש רעד ןופ ,ןעמַאמ רעד ןופ ,ןטַאט ןופ ,ןדייז ןֹופ
 םעד ןענָאמרעד סָאװ ,ןגָאלַאיד רָאפ ןעמוק ָאד ,"ענעמוקעגמואק
 =ַאמ עשיטסירעטקַארַאכ ,"רעדניק ןוא ןרעטלע, ןופ לגנַארעג
 ןוָאל טינ ליוו החּפשמ יד .עטכישעג-סנּבעל סרעטייוו ןופ ןטנעמ
 ריא ןופ ןרעדָאפ "ענעמוקעגמוא} יד רעּבָא ,םוקמוא ףיוא ןייג יז
 יז ןפור ,רעריטרַאמ ַא ןופ "ץנַארק-רעּברָאל, םעד ןעמענוצנָא
 ואוו ,ןיהַא

 גרעּב עכיוה ףיױא טיוט רעד טּבעװש סעװ
 ..זלעפ רעד טגנעה דנורגּפָא םעד ףיוא ןוא
 ,גנַאגרעטנוא ןיא סיורג ןעמ טרעװ טרָאד
 .."טיוט רעד --טימ-טגנערּב ץנַארק=רעּברָאל םעד

 ןוא ןּבעל טושּפ ,ןּבעל עינָאס ליוו טייצ רעקיּבלעזרעד ןיא
 :דיל רַאּברעדנואוו ַא טגנילק ןרעיוא עריא ןיא ,,.ןּבעל ןופ ןסינעג

 טּבעלעג לכייט םייּב יורפגנוי ַא טָאה לָאמַא
 ,טּבעװעג דלָאגניג ןּוא ןלַארטש ןופ ןצענ ןיא
 ,ןייש ןוא ןכילגעג לָאּפָאט םוצ ,גנילגניי א
 ."ןייגוצ לכייט םוצ ךילגעט=גָאט ןעמוק טגעלפ

 ןַא ,ןטנַאקַאּבמואװ ןופ םיטש יד יז טרעהרעד ףוס םוצ
 :גניר ריא טגָארט סָאװ ,םענעמוקעגמוא

 ןרימ וצ קירוצ טייג עינָאסא
 ,רימ וצ ןייג ךָאד זומ עינָאס
 ,טציא ויּב גניר ריא גָארט ךיא לייוו
 גביר םעניימ ךיוא טגָארט יז לייוו
 ,ךָאד ןטייק ןענייזו ןעגניר
 ףייֵא ןשטנעמ ןדימש ןעגניר
 *!טינ וטסנַאק ןסיירעצ יז =

 "ןטנַאקַאּבמוא,, ןופ טרעה ,רעדיװ ךיז טזײװַאּב עדייז רעד

 ,רעדניק עשידיי ,קלָאפ ןופ רעדניק ןענייז רימח :רעטרעװ ענדָאמ



 סאוא

 ,עטסיירד ןוא עצלָאטש ,ןדיי ןוא ןשטנעמ ,עגנוי ןוא עינ רָאנ
 ,."! קלָאפ ןופ רעדניק

 .- .-- -- הכרּב ןייז עיינ יד רֶע טיג ןַאד
 .כינ רעד ...ןסָאלשטנַא עינָאס ךיז טָאה טקַא ןטרעפ ןיא

 ערעטיּב ץנַאג עקינײא ןיירא ךָאנ טפירט םזיציטּפעקס רערעס
 -,לעמ יז רעּבָא ,גנומיטש רעכילרעייפ רעד ןיא סנּפָארט עקילַאג
 ,רעטכיל עײנ ֹוצ ,ךייה רעד ןיא ןײג ןפרַאד ןשטנעמח :טעד
 ,םוא עלַא ןעמוק דנורגּפָא ןצרַאװש ןיא ..,ליצ ןקיּבײא םוצ
 ."!ןרעק םעד טכוז סעּפע סָאד טכוז !טּבײלּב סטּפע רעּבָא

 רעד ןדנוּברַאפ שינָאמרַאה זיא עמעָאּפ רעקיזָאד רעד ןיא
 :רעדיװ ןטימ ,סגַאסענער ןשידי ןטימ לגנַארעג.סגנואײרפַאּב
 יטיד ַא וא ,ןשטנעמ-ןדיי דיי םעיינ םנופ טרוּבעג
 :עג טייקינייא-ייווצ רעקיזָאד רעד טרעװ ּונימּב דיחי ַא סוּבמַאר
 רעשידיי רעד ןופ ןעגנומיטש יד ,(רעגריּב רענרעּב יד) רעדליּב עלַאער ייר ַא .ןסעגרַאפ טינ ךיז טזָאל סָאװ ,ןצרַאה ןופ ןעגנוז
 :ָאלָאק עשידנעלסיוא יד ןיא ?געטײרַאװנַאיװ יד ןיא ץנעגילעטגיא
 ןצלַאטש ןוא ןצנַאג םעד) ןדײז ןופ ןרעטקַארַאכ יד ןוא סעיג
 ןטַאט ןופ (ןשטנעּב ךיוא רָאנ ,ןטליש זיולּב טינ ןעק סָאװ ,ןדיי
 רָאנ טָאה סָאװ ,ןדי םענעגָאלשרעד ןוא ןטגערעגפיוא םעד)
 .ןביגרַאפצלַא רעד ןעמַאמ רעד ןופ ןוא (ןּפיל יד ףיוא הללק ַא
 :רַאצ טימ טרעדלישעג ןעניײז --- עּביל רעטרַאצ ריא ןיא רעקיד
 ,שירעלטסניק -- ןכירטש עכילרעּביױצ עט

 ,6 ,מונ "?טרָאװ סָאדװ ןשיס=ס םעד ןיא טָאה רעגינ .ש
 עינעצער עשירעגינ ןײק טינ ןיטולחל ַא ןּבעגעג ,7 ילול
 ןופ טקנוּפדנַאטש םנופ ןעוועג ןּבירשעג זיא יז ."גָאטרַאפ , ףיוא
 רעגינ ,?טסידנוּבח ַא ןופ קרעװ ַא ןגעק .ס ס ַא ןַאמּ+ײטרַאּפ ַא
 .לג דגורג ןיא טָאה רעטײװ .ַא זַא ,טקרעמַאּב טינ ןַאד טָאה
 ,טייז רעשיגָאלָאכיסּפ רעד עגונב רע סָאװ עקיּבלעזסָאד טניימ
 רעעזא זיא סע זַא ,טדערעגנייַא טינ לָאמנײק ךיז טָאה רעטייוו
 םעד טריּפשרעד רעטשרע רעד טָאה רע --- טרעקרַאפ ."ץיטכיל
 ןענייז ןעגנומיטש ידח זַא ,טקרעמַאּב קיטכיר טָאה רעגינ ,ךשוח
 טיג ,?סעּפע, טכוועג ןַאד ןײלַא טָאה רעטייוו .א רעּבָא ,"שטשוטמ
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 סאא

 טימ ,זמרמ םעד ןגעוװ ןטרָאד זיא רע ןּוא /סָאװח ךָאנ קידנסיװ

 ןעװעג םיּכסמ ןילַא רעטײװ טָאה ןעגנוקרעמַאּב עוויטיזָאּפ יד

 (1911) עגַאלפױא רעטייװצ רעטעּברַאעגרעּביא רעד ןיא טָאה ןוא

 ירעטרע עקידנריקָאש ןוא עשירעלטסניק=טינ עלַא ןפרָאװעגסױרַא

 "קלָאפ עשידוי סָאד/ ןשיטסינויצ ןיא זיא קילערָאג והירמש |

 זיא רע םגה ,רעטנעענ ןעגנַאגעגוצ ןיוש רָאי ןקיּבלעז ןופ 21 3

 .טײקשיאײטרַאּפ ןייז ןופ ןעװעג יירפ ןצנַאגניא טינ ךיוא

 סעינעצער עדייּב טימ ןדירפוצ ןעוועג זיא ןײלַא רעטייוו

 ןייז ,ןקילערָאג ןוא ןרעגינ טימ-טעדנײרפַאּב רעעז ךיז טָאה ןוא

 .?סָאלָאג ינדַאּפַאז=ָארעװעסװ ןופ עגעלָאק ןקילָאמַא

 טכַאמ רעשירַאצ רעד ךרוד ןענייז רעּבמעטּפעס 19 םעד

 ןופ) ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטײצ עשידײ עלַא ןרָאװעג טכַאמרַאפ

 ייגנוטייצ סקלָאפװ יד ךיוא ןיירעד ,ענליוו ןיַא (ןעײטרַאּפ עלַא

 טָאה (.טקָא 7) 13 ג ןיא ,"גנונּפָאה ידח סיױרַא זיא ריא טָאטשנָא

 טלייצרעד ,"גיניק ןשידיי ַא טימ השעמ ַאח טץקורדעגּפָא רעטייװ .א

 זיא רעטכעװ רעד .דָאס ןשיצירּפַא ןיא רעטכעװ ןשידיי ַא ןופ

 גנולייצרעד ןייז ןיא ."גיניק ןשידיי ַא ןופז רוד רעט:9 רעד ןעוועג

 =וָאכָארּפ םהרבא ןגעװ סעדנעגעל ייווצ טשימעגסיוא ןענייז

 --ויא "השעמש רעד ןופ עעדיא יד .לַאוו לואש ןוא קינ

 ךיז ןלַאפעציס :ןּבעל ןיא ץלַא ןופ טייקטסעפמוא ,טייקרעכיזמוא

 יּפָא חעדייוק רעד ךיז טָאה .ןעניורק ןלַאפ'ס ,ןצַאלַאּפ ,ןעגנוטסעפ

 זמרַא ךױא ..ןָאנּבױא ןסירעג טינ ךיז ,ןיורק רעד ןופ טגָאזעג

 | - ייץנעגילעטניא רעזנוא ףיוא

 =פָאה יד" ךיוא ןרָאװעג טכַאמרַאּפ זיא רעּבָאטקָא 29 םעד

 רעד ןופ לייט רעסיורג ַא ןרָאװעג טריטסערַא ןענייזיס ןוא "גנונ

 =ייצ עכילגעט ןייק .ק .צ ןופ לייט ַא ןוא רָאטנָאק ןוא עיצקַאדער

 ןופ ןעמ טָאה--.,ןּבעגוצסױרַא ןרָאװעג ךילגימ טינ ןיוש זיא גנוט

 רעד, לַאנרושז ןכילטנכעװ ַא ןּבעגסױרַא ןּבױהעגנָא ןָא .װָאג 6

 ,םעדעמ :ןעװעג ןענייז רעדילגטימ-סנָאיצקַאדער ,"ןרעטשנגרָאמ

 ןעװעג ךָאנ םעד ץוח זיא סָאװ ,רעטייוו .א ןוא וװָארגָאּב ,ןידוי

 ,ערעטסניפַא ןעוועג זיא טייצ יד --- .עיצקַאדער ןופ רַאטערקעס

 עטייוװצ יד ןּבײרטעצ ןכָאנ .טעװעשוּבעג טושּפ טָאה עיצקַאער יד



 סא!

 טנעקעג טָאה'מ .לובג ןײק טַאהעג טינ הּפצוח ריא טָאה עמוד

 =מוא רעד טימ רעכיז טינ ןייז ךָאד ןוא ןַאגרָא ןלַאגעל ַא ןּבעגסױרַא

 טפרַאדעג ךיז ןעמ טָאה .עיצקַאדער רעד ןופ טײקכילרירַאּב

 רעד ןופ הריד יד ןטיוװרעד טינ ךיז לָאז עירעמרַאדנַאשז יד ,ןטיה

 רעד ןופ ּבײהנָא ןיא יו טקנוּפ טריפעג ךיז טָאהימ ,עיצקַאדער

 םישדה ""עיירפצ עטשרע יד ןיא עסערּפ רעלַאגעל רעשידנוּב

 טימ טרָא ןַא זיױלּב ןעװעג זיא הריד=סנָאיצקַאדער יד :1906 ןופ

 ץעגרע ןבײלקפיונוצ ךיז טגעלפ רעּבָא עיצקַאדער יד ,סערדַא ןַא

 מָאק יד ןיא טינ ןיוש רָאנ ,הריד רעטַאוירּפ ַא ןיא

 ,ץנעגילעטניא רעטרימָאלּפיד רעד ןופ ןעגנוניואוו עלעּבַאטרָאפ

 םעדעמ -- .רעטייוו .ַא ןופ--הריד רענעדײשַאּב רעד ןיא רָאנ
 עגַארּפ רעד ןיא רענגעק עפרַאש ןעװעג ןענייז רעטײװ .ַא ןוא

 רע:שרע רעד -- "דנובא ןופ םארגָארּפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ

 =טְקַא "רעטרַאהז ַא רעטייוצ רעד ןוא ?טסילַארטײנז רעכייוו ַא

 ןדייּב ײז יב רעּבָא .םויק ןוא סנַאסענער ןלַאנָאיצַאנ ןרַאפ טסיוו

 קיטרַאנגײא ,,םזיטַארקָאטסירַא-המשנ רענערָאּבעגנײא ןַא ןעועג זיא

 ---םזיטַארקָאמעד-המשנ ַאזַא טקנוּפ טימ שינָאמרַאה ןסָאגעגּפיױנוצ

 סָאד ןוא .ןעמוקַאב ביל קיצרַאה קיטייזנגעק ךיז ןּבָאה יז ןוא

 ןפיוא ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,ןַאגרָא ןפיוא ךיוא גנוקריוו ַא טַאהעג טָאה
 זיא יז .לַאנרושז ןשירַארעטיל םענייש ַא וצ ךיז ןעלקיװטנַא ןופ געוו
 ךס סױרַא ןענייז'ס : ןעמַאזוצ ןייז וצ גנַאל ןעוועג טרעשַאּב טינ רעּבָא
 רעד ןוא עיצקַאדער יד ןרָאװעג ןלַאפַאּב זיאיס יו ,ןרעמונ יירד לּכה
 רעד ןופ רעדילגטימ יד ,ןרָאװעג טכַאמרַאפ זיא "ןרעטשנגרָאמװ
 *סױא סמעדעמ טול ,ןרָאװעג טריטסערַא טינ ןענייז עיצקַאדער
 טימ קעװַא ןענייז יז :"לַאפוצ ןקידלומ ַא, קנַאד ַא זיולּב ,קירד
 | ןּפָארטעג טינ יײז ןעמ טָאה ,רעירפ העש לטרעפַא

 ײַאּב ַא ןּבעגעג רעטייוו .ַא טָאה "ןרעטשנגרָאמ , 2 .מונ ןיא
 =כיד ,רעלָאמ ןשילוּפ ןטסערג, םנופ קיטסירעטקַארַאכ עטרעטסייג
 . יקטנַאיּפסיװ װַאלסינַאטס "גרוטַאמַארד ןוא רעט

 עסױרגַא רעעז ןעװעג ענליוו ןיא זיא טיצ רענעי ןיא
 :ידייװ עטשרע יד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא .החּפשמ עשירַארעטיל
 רעעז טנדרָאעגניא טָאה סָאװ ,?טפַאשלעזעג עשירַארעטיל עש



 סאאוו

 ןגרעּבמָאנ .ד ,ה טימ ןעמַאזוצ ,זיא רעטייוו .א .ןטנװָא עטכוזַאּב-ךייר
 ןופ רעוט ןוא ןרָאטַאזינַאגרָא עטסקיטכיט יד ןופ רענייא ןעוועג
 =ץּברַא יד ייּב טצעשעג ןוא טּבילַאב .טּפַאשלעזעג רעקיזָאד רעד
 ןשידיי ןרַאפ סערעטניא ַא יז ײּב ןקעװ ןעעזעג רע טָאה ,רעט
 =ַאֹּב ךיז ןוא עטּבַאגַאּב ייז ןשיווצ טכוזעג ,רעטַאעט ןשירעלטסניק

 ,(יקסניפ) "רעדיינש םעד לקעיז רעוט ןשידנוּב ןטימ טעדניירפ
 *עגרעּביא ךיז טָאה סָאװ ,טסנוק רעשיטַאמַארד ןופ רעּבָאהּביל ַא
 ?שילַאקיװמ עשידייז ַא ןפַאש ןופ עעדיא רעד שפנו בלב ןּבעג
 רעטײװ .ַא .ענליוװ ןיא ?טפַאשלעזעג עשיטַאמַארד-שילַאקָאװ
 =עטיל יד ןוא ץנעגילעטניא עשיטַארקָאמעד יד ןגיוצעגוצ טָאה
 =לַאװרַאפ ןיא .ןרָאװעג טעדנירגעג זיא טפַאשלעזעג יד ןוא ,ןטַאר
 יד ןוא "לקעיז רעטעּברַא רעטנָאמרעד רעד :ןײרַא ןענייז גנוט

 רעגינ ,גרעּבמָאנ ,קילערָאג .ש ,רעטייוו .ַא ,יקסנַא רעלעטשטפירש
 =ןטלוק עלַאסָאלָאק ַא טליּפשעג טָאה "טפַאשלעועגק עקיזָאד יד .ַא .א
 ןופ .1914 ןיא המחלמ-טלעװ רעד ןיּב ענליװ ןיא עלָאר עלער
 רענליוװחװ עטמירַאּב יד --- "ַא"דַאפ, ןעמוקעגסיורַא סע זיא ריא
 : -- -- --- ?עּפורט

 ןיא יװ טעּברַאעג טָאה רע .טורעג טינ טָאה רעטייוװ .ַא
 ענייז ןענייז---"סנַאסענערײסקלָאפז ,"רוטלוק עוויטיזָאּפ! ,רעּביפ ַא
 .קעװַא ןצנַאגניא ןיוש רע זיא ײטרַאּפ רעד ןופ .ןרָאװעג ןעגנוזָאל
 עשיטַאמַארד יד ןוא טפַאשלעזעג עשירַארעטיל יד ןדנירג ןכָאנ
 ,לַאגרושז ןשיטסינרעדָאמ ןקידשדוח ַא ןפַאש ןעמונעג ךיז רע טָאה
 עשירעלטסגיק עקידעּבעל עלַא ןקיניײארַאפ ןענעק לָאז רע ואוו
 טימ ןעמוקעגפיונוצ ךיז רע ויא קעווצ םעד וצ .קלָאפ ןופ תֹוחֹוּכ

 ןוא רענגעק=ײטרַאּפ ענעזעוועג ענייז---רעגינ .ש ןוא קילערָאג .ש
 =עטַאמ רעד ןופ לַאגרושז םנופ גנוריזינַאגרָא יד .רעקיטירק עפרַאש

 רעטייוו .ַא ."ףוס=םי תעירק יװ רעוושז ןעמוקעגנָא ויא טייז רעלעיד

 ,עיצַאזינַאגרָא עצנַאג יד ךיז ףיוא ןעמונעגרעּביא ןצנַאגניא טָאה
 =וא רעטנַאלּפעג רעד ןופ טייז עכילטפעשעג ןוא עשינכעט יד
 יד ,ןַארּפש רעד ןופ טײקניר רעד ףיוא החגשה יד ,גנומענרעט
 עטשרע סָאד סױרַא זיא 1908 רַאורּבעפ ןיא ןוא .-- ,עיצַאזיליטס
 :ךרוד טריגַאדער ,"ןטפירשטַאנָאמ עשירַארעטילװ יד ןופ ךוג
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 ּוצ/ לקיטרַא-םַארגָארּפ םניא .רעגינ .ש ,רעטייוו ,ַא ,קילערָאג .ש
 טרעהעג םיא ןופ עיצקַאדער עקיטליגדנע יד סָאװ; ,"רעזעל יד
 םנופ ןעטניסַא רעטײװ .ַא טכוז ,"רעטייוו ,א ןופ רעדעפ רעד
 עשירָאטַאלימיסַא יד .רוטלוק רעשידיי רעד ןיא םעיינ ןוא ןטלַא
 :יווקיל ןגעוו תומולח:הדיגב טימ ךיז טגָארט סָאװ ,ץנעגילעטניא
 ,טריטָארקנַאּב קידנעטשלופ טָאה ,טעטילַאנָאיצַאנ עשידיי יד ןריד
 ןעיוב ליװ סָאװ ,ץנעגילעטניא עלַאנָאיצַאנײלַאסקַאדָאטרָא, יד
 ,קלָאפ ןופ תוחוּכ עשירעפַאש יד טקיטש ,"רבע ןפיוא זױלּב
 ןלעװ רימ} ."זָאלטכורפ ייז טכַאמ ןוא ןּבעל ןופ ּפָא יז טסיירפ
 רעקיטציא רעד ןשיװצ גירק ןטלַא םעד ןּביוהפיוא רעדיווװ טינ ָאד
 ךיז טזײװַאּב ךוסכס םעד ןיא .ךַארּפש רעשירָאטסיה רעד ןוא
 סָאװ ,ןּבעל ןלַאנָאיצַאנ ןטריזינַאגרָאזעד רעזנוא ןופ םזיגַארט רעד
 -רַאפמוא ןַא טימ רבע םעד ןטערטעצ ענייא זַא ,םעד וצ טגנערּב
  ַארט יד טימ ןרענרעד ןליוו ,טרעקרַאפ ,ערעדנַא ןוא לקע ןטניד
 -ילֲאּפ ןפיואפ ."הווה ןקידעּבעל םעד רבע ןטיוט םעד ןופ סעיציד
 רע טּבײרש .- ,ןּבעל ןשידיי םנופ ןּברוח ןשימָאנָאקע ןוא ןשיט
 =ענער=רוטלוק ןופ ןעגנוצָארּפש לפייווצ ןָא ךיז ןזײװַאּב--,רעטייוו
 טָאה קלָאפ עשידיי סָאד זַא ,גנוגייצרעּביא יד טסקַאװיס ,טנַאס
 :עגייא ןייז ןפַאש וצ ,רעקלעפ ערעדנַא יװ ,טכער עקיּבלעז סָאד
 :רָאפ עלעניגירָא ןיא ךיא ןקלַאנָאיצַאנ ןייז ןסיגסיוא ,רוטלוק עג
 =ייװ ,ַא ,"ךוּב-טלעוו ןסיורג ןיא טַאלּב ןגייא ןייז ןדניּבנייא ,ןעמ
 ןופ ןויירק יד ןיא ןה גנוּבעלפיוא-רוטלוק ןופ םינמיס טעז רעט
 ,ןטכיש=סקלָאפ יד ןופ ןּבעל םניא ןה ,ץנעגילעטניא רעשידיי רעד
 ןייז ףיוא זַא ,טרעדָאפ סנַאסענער-רוטלוק רעקידנעײטשטנַא רעדח
 ןרעװ טקינײארַאפ ןלָאז ,ןפַאש-רוטלוק ןופ ןדָאּב ןפיוא ,ןדָאּב
 ערעזנוא ןקיטסעפרַאפש .קלָאפ ןופ ןטפערק עקידעּבעל עלַא
 סָאװ ,טרָאװגָאלש סָאד ןיא סָאד --- "!ןענָאיטסַאּב עלַאנָאיצַאנ
 ןופ גנוגנערטשנָא יד ךרוד ןלעװ רימ :טפול רעד ןיא טגנעה
 =נוטסעפ-רוטלוק ערעזנוא ןעיוּב ןפלעה ןטפערק עשירעפעש עלַא
 ןזָאלּפָארַאװ זַא ,ןעװעג זיא ".נָאמ .טילח יד ןופ גגוניימ יד .יןעג
 ,גנוּבערטש עשיטַארקָאמעד ןייק טינ ןיטולחל זיא ײקלָאפ םוצ ךיז
 ןופ הגרדמ רערעכעה ַא וצ קלָאפ סָאד ןּבייײה ,טרעקרַאפ ,זומימ
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 טקנוּפלמַאזַא ןײז וצ זיא ",מ ,לח יד ןופ ליצ רעד; .רוטלוק
 ,טלעװ עקיטסײג רעזנוא ןכַאמ רעכײר לָאז סָאװ ,םעד רַאפ
 קַאמשעג םעד ןרענייפסיוא ,סנגייא-רוטלוק רעזנוא ןרעסערגרַאּפ
 רע טמוק זייווכעלסיּב ;עײנ ןעניװעג ןוא רעזעל ןטלַא םעד ןֹופ
 ."רעזעל רעיינ רעד ,ןָא ןיוש

 =גונעג , יד ָאד ןענייז סע יצ ,טלפייווצעג טָאה רעטייוו .ַא
 רעּבָא ,ןליצ ענױזַא טימ עּבַאגסיױא ַאזַא רַאפ "סעיטַאּפמיס עקיד
 ,ןגרָאמ-רוטלוק רעונֹוא ןופ ןעמוקנָא םעד ןיאח טּבױלגעג טָאה רע
 ןלַאנָאיצַאנ ןוא ןײזטסואװַאּבײרוטלוק םעד ןופ סקואװ םעד ןיא
 עריא ןוא ץנעגילעטניא רעשידיײ רעד ייּב ליפעג-ערע:טסגלעז
 | | ?ןטכיש עשינכש

 רעגעגסיורַאןרָאטקַאדער יד ןענייז ןעגנונעפָאה עסיורג טימ
 זיא ערעפסָאמטַאק יד -- רעּבָא ,טעּברַא רעייז וצ ןטָארטעגוצ |

 סױרַא ןענייז ".נָאמ ,טילח יד ןופ ןוא "קיטסניג ןעוועג טינ ךָאנ
 םשור ַא רעּבָא ,(1908 יַאמ ןיא עטצעל סָאד) רעכיּב ריפ זיולּב

 =עגסױרַא זיא ללכּב עסערּפ יד .,ןקידלַאװעג ַא טכַאמעג יז ןּבָאה
 ךיוא ןפורעגסױרַא טָאה רע רעּבָא ,לַאנרושז םעד ןגעק ןטָארט
 טסײג םעד קנַאד ַא אמתסמ סע זיא ןעמוקעג .סעיטַאּפמיס עמירַאװ
 "עג טָאה סָאװ ,"טייקטקנעּברַאפא ,"שינעכוזטָאגפ ,"שינעכוזפ ןופ

 ,טסייג רעד---םיא ןיא ךיז טליפעג ןוא לַאנרושז ןרעּביא טּבעװש |
 =ער ײרד עלַא רַאפ ןעוועג ךילדיטַאנ יֹוזַא טלָאמעד זיא סָאװ
 יװַא ןוא ,טײל-ײטרַאּפ עטשױטנַא ןוא ענעזעוועג יד ,ןרָאטקַאד
 ,ןעײטרַאּפ יד ןופ רעדילגטימ עקידנּביולג-טכער יד רעריוורעד
 רעמ טפרַאדעג טינ ןוא "תמא םעד טסואוועג ןיוש ןּבָאה, סָאװ
 תוהמ םניא ןעגנורדעגנײרַא טינ זיא תובשחמ-לעּב וליפַא ...ןכוז
 ,לוטיּב ןוא עינָאריא טימ טנגעגַאּב יז טָאה ןוא ".נָאמ .טילא יד ןופ

 ,ןעמחנמ ,ןרּתסנ ,ןענייּבשריה ץרּפ עיצרָאּפ ַא ןבעגעגקעװַא טָאה
 ןּבָאה סָאװ ,ןגרעּבמָאנ ןוא ןשַא ןעגנילּביל ענייז וליּפַא ןוא ןיִכנָא
 טּפַאכעג טָאה קסּפ ןרעדנווַאּב ַא רעּבָא ,טקילײטַאּב טרָאד ךיז

 גנואיצַאּב יד ןעוועג זיא רעטסנרע ...אפוג "גניליירדא רעד םיא ייּב
 עגליװ ,2 'נ ,"עמיטש יד ךוּבלמַאז שיטסימייס) יקסנַא .ש ןופ
 ךיוא רָאנ ,תונורסח יד זיױלּב טינ ןזיוועגפיוא טָאה סָאוו ,(8
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 "רע ןשטנואװעג יז ןצרַאה ןופ ןוא ,?.מ ,.לח יד ןופ תולעמ יד
 | | -- -- --- גלָאפ

 -נָא עטשרע ידז ןעוועג ".נָאמ .טילח יד ןענייז ןפוא לכּב
 =נרע רעטשרע רעד ,סנַאסענער ןשירעלטסניק ןשידיי טנופ רעגָאז
 "ןַאגרָא ןשירעלטסניק=רוטלוק טענרעדָאמ ַא ןפַאש וצ בורּפ רעטס
 רעד ןופ המשנ יד ןעװעג זיא סָאװ ,רעטיײװ .ַא ןוא ,(לזיימ .נ)
 ןייזק ןוא ריא רעּביא טּבעװשעג טָאה טסיײג ןייז סָאװ ,טפיושטייצ
 :קַאמשעג ריא ןיא ,ןָאט ןצנַאג ריא ןיא טליפעג ךיז טָאה העּפשה
 ,גגוטַאטשסיוא רעכילנייוועגמוא ץנַאג ךֹוּב שידיי ַא רַאפ ,רעלופ
 זיא --- ,(ןעזייר .ז) "טלַאהניא ןשיטסינרעדָאמ ריא ןיא יװ טקנוּפ
 רעלערוטלוק רעד ןופ םירשבמ עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג
 ,ונוא ייּב גנובעלפיוא

 ןּבירשעג קינײװ ".מ .לא יד ןיא רעטײװ .ַא טָאה ןײלַא
 ןגעו לקיטרַא ןטסנרע ןַא רעעז טכילטנפערַאפ רע טָאה 1 ינ ןיא
 :נַאדעג עלעניגירַא טסכעה טגָאזעגסױרַא טָאה רע ואוו ,רעטַאעט
 :צנַאג ךָאנ טצכעל רע .גנולקיװטנַא ןוא סוקפיוא ןייז ןגעוו ןעק
 רימ .רוטלוק ןוא טסנוק רעשידיי רעד ןופ גנומוקלופרַאּפ ,טייק
 ןלַאנָאיצַאנ ןטימ ,טײקבילמיטסקלָאפ רעד טימ ןסירעגרעּביא ןגָאה
 -- ,רימ ןליווק .טינ טסנוק ןייק רימ ןּבָאה --- ,ןעמרָאפ ןוא ךֹוּת
 זגוא לָאז סָאװ ,עניּב ַאזַא ןּבָאה -- ,?קיטרַא םעד רע טקידנערַאפ
 יד ןפַאשרעּביא ץלַא רַאפ רעירפ רימ ןפרַאדַאּב ,ןקידײלַאב טינ
 וצ ךיז ןרעקמוא ןוא ןּבעל רעזנוא ןופ ןעמרָאפ עקידנקידײלַאּב
 ףוּב ןטצעל םעד ּבײהנָא ןופ ןגײהנָא --- ןעמרָאּפ עלַאנָאיצַאנ יד
 .יא; רַאפ רע טלַאה "רהוזח םעד .."גנופַאש=רוטלוק רעזנוא ןופ
 רעשידי רעד סָאװ ,,םירפסײטלעװ עטסלַאינעג יד ןופ םענ
 יד ןופ טרירעג זיא ץרַאה ןייז ןוא ,ןפַאשעג טָאה טסייג:סקלָאפ
 ןוא ןעיורפגנוי עטדײלקעג=סייװ ןופ טכענ=ץנַאט עקידנציײר,
 ןיא -- -- -- ;םילשורי ןופ רענעטרעג יד ןיא טנגויירענעמ
 . סגוסמַאה טונק ןופ גנוצעזרעּביא ענייש ַא ןּבעגעג רע טָאה 2 1
 והיעשי םענעּברַאטשרַאפ טייצ ַא ןָא ןכָאנ גָאלָארקענ ַא ,"אבש תּכלמ;
 סױרַא טערט רע ואו ,"ץרא ךרדש ץיטָאנ ַא ןוא יקסדַאשרעּב
 ןיא .ןעלעדנעמ "ןסײרּפָארַאז טבורּפעג טָאה סָאװ ,םענייא ןגעק
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 רערעסערג ַא ןופ לטיּפַאק ןטשרע םעד טקֹורדעגּפָא רע טָאה 4 'ג
 יו ָאטָא סַאה-ןעיורפ ןופ ףָאסָאליּפ ןטמירַאּב םעד ןגעוו טעּברַא
 קידנעייז ךָאנ ןרָאװעג טעדנײרפַאּב זיא רע ןעמעוװ טימ ,רעגניג
 ןייז טנעײלעג םיא טָאה רענעי ןעװ ,1904 ,' ןיא ןילרעּב ןיא
 ,די-בתּכ ןיא ךָאנ "רעטקַארַאכ ןוא טכעלשעגח ךוּב

 ?תריסמ רעתמא טימ לַאנרושז םעד טנידעג טָאה רעטייוו .ַא
 5וצ ,םויק ןייז ןרעכיז וצ טגנערטשעגנָא תוחוּכ עלַא טָאה ,שפנ
 טכוזעג םיא טימ ןעמַאזוצ ןוא ןצרּפ .ל .י קעווצ םעד וצ ןגיוצעג
 לּבור 1000 ןּבעגעג טָאה טייז ןייז ןופ ץרּפ ;ןעלטימ עלעיסנַאניפ
 זיא ימ עצנַאגי יד ,רעּבָא --- ,ןטלעה לָאז טנגוי יד ,טרעדָאפעג ןוא
 .סױרַא טינ ןיוש ויא רעמונ רעטפניפ ןייק :טסיזמוא ןעוועג
 .טילװ יד ןופ גנוטײדַאּב יד טנעקרענָא ןעמ טָאה טציא טשרע
 ןיא ןרָאװעג טּבילַאּב ןוא טמירַאּב זיא ןעמָאנ סרעטייוו ןוא ",נָאמ
 ןרָאװעג טציא זיא רעטייוו .ַא ,טלעו רעלערוטלוק רעשידיי רעד

 יעֹװַאּב רעד ןופ רעטנעצ ןיא ןענַאטשעג זיא ,רוגיפ עלַארטנעצ ַא

 יעגכרוד ךיז טָאה ןוא רוטלוק רעשידיי רענרעדָאמ ַא רַאּפ גנוג
 */טיל רעשידי רעד ןופ רעייטשרָאפ עטסקיטכיװ יד טימ ןּבירש
 טלפייוצעג ןיוש טָאה רע רעּבָא .ןצרּפ טימ סרעדנוזַאּב ,רוטַאר
 =רַאטש טימ ןשטנעמ וצ ןגױצַאּב ךיז טָאה ןוא םעיינ םניא ךיוא
 ידי רעד ןיא טשױטנַא ןצנַאגניא ןעוועג זיא ,גנוטלַאהקירוצ רעק

 | .ץנעגילעטניא רעש
 רעצ סיורג םיא טָאה ".נָאמ .טילח יד ןופ גנַאגרעטנוא רעד

 טָאה רע .,רעטַאעט ןרַאּפ -- ןעמונעג ךיז טָאה רע ןוא ,טפַאשרַאפ
 םענײר ןשידיי ַא ןופ עעדיא רעד טימ ןגָארטעג גנַאל ןיוש ךיז
 וצ יז ןגעו ןוא ןעלטימ טכוזעג טָאה ןוא רעטַאעט ןשירעלטסניק
 "סערָאק ַא טריפעג םעד ןגעװ טָאה רע .,ןּבעל ןיא ןכילקריװרַאפ
 רעסישוער ןעװעג זיִא סָאװ ,ןיקלע .מ דניירפ ןייז טימ ץנעדנָאּפ
 ,וועיק ןיא ימע!:ןּב ,ַאיַאקסװַאלסָארענ ,רעלדַא ןופ עּפורט רעד ייּב
 ןינע םעד ןופ .רַאוטרעּפער םענייר ַא ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה'ס
 טיג ןּבָאה ןטסיטרַא יד :ןוָאלעגסױא טשינרָאג רעּבָא ךיז טָאה
 ןיקלע .,רַאוטרעּפער=ןידרָאג םעד ןופ ךיז ןגָאזוצּפָא ןעוועג םיּכסמ
 ןפורעגסױרַא טָאה ןוא קסיורּבָאּב ןייק קירוצ טרעקעגמוא ךיז טָאה
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 :קעל ַא טנעיײלעג ָאד טָאה רעטייװ .ענליוו ןופ ןרעטייוו ךיז וצ
 ןגעװ גנורעטיּברַאפ טימ טדערעג טָאה ןוא רעטַאעט ןגעו עיצ |

 רענעגייא רעד ןופ ןסירעגּפָא ךיז טָאה סָאװ ,ץנעגילעטניא רעד
 ,עיצַאװָא עטרעטסײגַאּב ַא טכַאמעג םיא טָאה טנגוי יד .רוטלוק
 :סױרַא טינ ןופרעד זיא רעטַאעט ןרַאפ סקידתושממ ןייק רעּבָא
 .ענליוו ןייק טרעקעגקירוצ ךיז טָאה רע ןוא ןעמוקעג

 ,רעטומ ןייז ןופ טױט ןגעװ טסואוורעד ךיז רע טָאה ָאד
 זיא המשנ ןייז ןוא ,ןעוװעג בירקמ טושּפ םיא רַאפ ךיז טָאה סָאװ
 ,טריּפשרעד רע טָאה טציא :דנורג ןזיּב ןרָאװעג טלסיירטעגפיוא
 ןוא ,ןצרַאה ןיא ףיט טנערּבעג טָאה ריא וצ טּפַאשּביל ןייז זַא
 םיא טָאה שידק ןינע רעד ..טליפרעד קידלוש רַאפ ךיז טָאה רע
 ןָאלעגרעּביא םיא יז טָאה טױט ןרַאפ .,ןּבעגעג טינ ור ןײק
 ןוא והילא :ענייז ךעלרעדירּב יײווצ יד ןסַאּפוצפיױאז---האווצ ַא
 ןוא טנוזעג ןיא קראטש רָאג טינ ןעװעג ןענייז סָאװ ,"הש מ
 טלעװ רעד ףיוא טקוקעג ןוא ךיז=ןיא ןָאטרַאפ ,טכַארטרַאפ קיּבייא
 ןטכַארט ,יײז ףיוא ןקוק טגעלפ רעטומ יד ...רעדמערפ ַא ףיוא יו
 ןקערש ךיז טגעלפ ןוא עריא רעדניק ענעמוקעגמוא עלַא ןגעוו
 ירד עטצעל יד ךיוא זַא ,ןגָאז ריא טגעלפ ץרַאהיסח :סעּפע רַאפ
 ץרַאה'ס ןוא---,טייצ ַא ןָא טוט ןופ הנּכס ַא רָאּפ טייטש עריא ןיז
 .,שואי ןופ חאווצ ַא ןעוװעג זיא האווצ ריא .,,"ןייגסיוא ריא טגעלפ
 ףיוא םיא זיא'ס רעּבָא ,טסואוועג טוג ץלַא סָאד טָאה רעטייוו .ַא
 סָאװ ,קינדַנְויעַג ןלַאגעלמוא קיּבײא םעד ,םיא זַא ,רָאלק ןעוועג
 .1ײרַא ןַא ןופ לַאפ ןיא ףָארטש עטסּברַאה יד ךיז רַאפ טרַאװרעד
 -רַאפ םיא טָאה .האווצ יד ןטיהוצּפָא ךילגיממוא ןיטולחל זיא ,לַאפ
 טָאה רע ...ףרואוורָאפ רעשיטלעוונעי רעמוטש ַא םוטעמוא טגלָאט
 ןסעזעג זיִא ,טיּבעג םעגעי ףיוא יצ םעד ףיוא טעּברַאעג שיגרענע
 ,קיאור ץנַאג ןסיורדנופ טייצ יד טכַארּברַאֿפ ,ןטפַאשלעזעג ןיא
 טיא טָאה םוטעמוא רעּבָא ,ךיליירפ רשפא לָאמַא ןוא ,ךילטימעג
 יא ןיא גנושיוטנַא יד ...ףרואװרָאפ רענעי טכליהעג רעוא ןיא
 רעלופ רעד טימ ןּבעלַא וצ ןבערטש סָאד ,ןשטנעמ ןוא ןעעד
 "רעהפיואמוא סָאד ןוא ,ןידיג ה"סש ןוא םירבא ח"מר ,טסורּב
 טסערַא ןגנילצולּפ ַא ףיוא טייצ רעקיּבלעזרעד ןיא ךיז ןטכיר עכיל
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 ,טנעה סנשטנעמ ךרוד טיוט ןכיג רָאג וליּפַא רעדָא ןעמַאזגנַאל ןוא

 =סייג רעד טימ "ענרעדָאמ? רעד ןופ טקילפנָאק רעטסקיניײװעניא רעד

 "תובבלה תובוחח ןופ ליפעג=תוירחא סָאד ,רבע ןּופ השורי רעקיט

 טייקכילגיממוא עשיטקַאפ יד ןוא טרּפ םעד ןוא ללּכ םעד עגונּב

 גנולקיװטנַא רעד וצ טכַארּבעג טָאה ץלַא סָאד- .,ןליפרע וצ יז

 יװ יהמשנ סרעטײװ ןיא עידעגַארט רעכילנייוועגרעסיוא ןַא ןופ

 -כעלסיּב רעגייטש ןייז ףיוא רעטייװ .ַא זיא ,דלָארַאה דליַאשט

 רעטּבילעג םייהעגיליטש ןייז ןיא ,ךיז ןיא ןצנַאגניא קעװַא זייוו

 רעשינָאמרַאה רעקיזָאד רעד ,טייקשירדיי רעטרעטיילעג ןופ טלעוו

 ורּפָא ןַא ןעניפעג וצ טניימעג טָאה רע ואוו ",קיטע ןופ םעטסיסא

 יי? םעד ןגעוו ןדייר ...המשנ רעטעדנואוועצ ,רעטרעדורעצ ןייז רַאפ

 רעקיזָאד רעד ןופ ןּברוח םעד ןפלָאהעגטימ ןײלַא ךָאד רע טָאה

 רע !ןגייװש זומ רע ...!עינָאמרַאה רעקיזָאד רעד ןופ ,םעטטיס

 *עג הבושּתַא ךיז ףױוא זומ רע !ןדייר וצ טינ טכער ןייק טָאה

 רעד רַאפ ,ןײרַא שרדמה:תיּב ןיא ,קעװַא ןודַאר ןייק קירוצ ,ןעמ

 י.!"תובבלה תובוחח ןרַאּפ ,רהוזח ןרַאפ ,ןעמענ ךיז ארמג

 ,..שרעדנַא רע טָאה ןָאטעג רעּבָא ,טכַארטעג רע טָאה ױזַא

 *ֹעג עיועגַארט ןיז זיא סָאד -- "ןָאלעג טינ ךיז טָאה סעז

 סגרָאהניײא דוד .,ןרָאהנײא רָאטקָאדרעטילימ רעד -- -- -- ןעװ

 טימ ןסירעגרעּביא ירמגל טָאה ,ןָאט טנָאקעג עי סע טָאה ,רעטָאפ

 :לוק רעשיאעּפָארײא רעטרירענעגעד רעטליופעגכרוד רעד

 הרוּתה לע ענליוו ןיא זיולק סנואג ןיא ךיז טצעזעגקעװַא ןוא רוט

 "רעטעּפ ןייק ןרָאפעגקעװַא זיא רעּבָא רעטייוו .ַא--,הדובעה לעו

 ןופ עיצקַאדער רעד ןיא ןרָאװעג ןדַאלעגנײא זיא רע ואו ,גרוּב

 6 == == 'ךגיירפװ

 ןוא ןעלקיטרַא ,ןציטָאנ טקורדעג רע טָאה "דניירפ ןיא

 עכילטפַאשלעזעג=רוטלוק ןוא עשירַארעטיל רעּביא ןענָאטעילעּפ

 "ךניירפ רעדפ) ?טנעלַאט רעיינ ַאל לקיטרַא ןייז ןיא טָאה רע .ןגָארּפ

 ,ןענָאסלעגרעּב"ףיוא טכַאמעג םַאזקרעמפיוא רעטשרע רעד (9

 .?לַאזקָאװ םורַאפ ןייז טקורדעגּפָא טַאהעג טלָאמעד טָאה סָאוו

 ןוא טריטנעיוָא ךיג רעטייוװ .ַא ךיז טָאה גרוּברעטעּפ ןיא
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 :ַארעטיל עשיסור יד ןיא ךיוא עגעלָאק רעבושח ַא ןרָאװעג זיא
 רעד ןיא ןעמונעג לײטנָא ןקיטכיט ַא טָאה רע ואוו ,ןזיירק עשיר
 ןיא ןּוא ללכּב "םינּפ ןלַאנָאיצַאנק ןגעװ קימעלָאּפ רעקידמירוטש
 .בַאנופ (1909) רָאי םענעי ןיא ךיז טָאה סָאװ ,טרפּב טסנוק רעד
 - ׁשֵא םולש טנעדיצניא ןטסואװַאּב םעד םורַא טרעקַאלּפעגרעד
 ,ןלשזַאּבַארַא --- וװָאקירישט

 .מעצעד ףוס) ןרעטײװ וצ ווירּב ענייז ןיא טָאה ץרּפ .ל .י
 ןוא גנוטכַא םיא טקירדעגסױא (1909 ּבײהגָא ןוא 1908 רעּב
 ןוא ,?דניירפש ןיא ןטערטנײרַא ןייז וצ דיירפ ךיוא ,גנונעקרענָא
 -נעכָאװ רעשידוי, ןייז ןיא ןטעגרַאוצטימ ןדַאלעגנייַא םיא טָאה
 1909 רַאװנַאי 28 םעד ןעניישרע ןּבױהעגנָא טָאה סָאװ ,"טפירש
 ןעגנונעּפָאה קינײװ טינ טגײלעג ריא ףיוא טָאה ץרּפ סָאװ ןוא
 ךיוא םיא טָאה רע .(ןרעמונ עקידנגיוּבניא ריפ לּכה-ךס סיֹורַא)
 רעלעטשטפירש עשידיי רעגרוּברעטעּפ טימ ןדיײררעּביא ןטעּבעג
 .ד .ח ,סוקצורּב ,יקס--נַא .ש טימ ,רעגייטש ַא ,עטנרעלעג ןוא
 "טפירשנעכָאװװ רעד ןיא ןטעּברַאטימ ןלָאז יז ,.ַא .א ץיוורוה
 ןטעּבעג ןוא ,(ןעוועג טנַאקַאּב קיגײװ ךָאנ ןַאד יז טימ זיא ץרּפ)
 ענייז ןופ קורדרעּביא םעד עגונּב הבוט ַא ךױא בגַא םיִא ייּב
 "?טפירשנעכָאוװװ רעד רַאפ ןקיש ןעקח ,רעריוו ,רעטייוו ,ןטפירש
 רעטײװ םיא ײּב טָאה רעּבָא שיטקַאפ ."ןעק ןוא ליװ רע סָאװ
 םיא ץרּפ טָאה ,עקיטרַאגָאלָאנָאמ ַא ,ךַאז ןייא .טקורדעג טשינרָאג
 ירד ןיא ןּבײרשנָא ,ןרעסעּבסיױא ןטעּבעג ןוא קירוצ טקישעגּפָא
 ןוא ,רעשיטַאמָאלּפיד ַא ןעוועג זיא סעצרּפ ווירּב ןייא ,ןָאזרעּפ רעט
 טָאה ,ןצרַאה ןיא ףיט טעדנואוורַאפ ןעוועג םיא ןופ ןיא רעטײװ
 דשוח טינע םיא טעּב רע ואוו ,ןּבירשעג ווירּב ןטייווצ ַא ץרּפ םיא
 זיא "דניירפ רעד. תעשּב --- ךָאד ןוא ."ןיימ-רעטניהח ַא טימ ןייז
 יא ץרּפ ןוא עשרַאװ ןייק גרוּברעטעּפ ןופ רעּבירַא 1909 ףוס
 ןופ "רעטַאװקא רעד ןעוועג ,קורדסיוא סדלעפנזָאר לאומש טול
 "העד-לעּב רעצנַאג רעד ,החמש-לעּב רעצנַאג רעד ,גנוטייצ רעד
 ימ ךס ַא רעעז טסָאקעג ןדלעפנזָאר טָאה ,(בגַא ,טייצ עצרוק ַא)
 רעיײנ רעד ןיא ןרעטײװ ןדַאלנייַא לָאמ ,ןצרּפ ײּב ןלעוּפ וצ
 סעיצַאניּבמָאק צנעבירשעג עטשרע יד ןיא  ,ןײרַא- עיצקַאדער
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 .סאאא

 ץלַא סָאד .ָאטשיג ןעמָאנ סרעטיײװ ויא עיצקַאדער רעד ןגעוו

 .?נעמָאמ ןולּבז ---ןעװעג ןצרּפ יב ,ןדלעפנזָאר טױל ,ןענייז

 =עג טיג טרעװו ןטפַאהרעױד ןייק ןּבָאה סָאװ ,ןעגנומיטש ענַאט

 ןשילַארָאמ ַא ןעמוקַאּב רעדיװ ָאד טָאה רעּבַא רעטייו ,.."טַאה

 =רַאפ ןוא טַאהעג ביל טָאה רע ןעמעװ ,םעד ןופ --- ּפַאלק

 | = -=- -- טרעטעג

 ןיא "דניירפק ןיא 1910 רָאי ןרַאפ ןעלקיטרַא סרעטייוו ןופ

 =סומ עקידנצנעלג ןייז ןרעװ טנָאמרעד סרעדנוזַאּב ףרַאד עשרַאװ

 נָא רעדח --- ןעלעדנעמ ןגעװ עייסע עטסַאפעג ץרוק טפַאהרעט

 =גזָאר .ש ןופ .דער ,,םירפס רכומ עלעדגעמ? ךוּבלמַאז) "ּבייה

 טָאה רע ואװ ,(1910 עשרַאװ ,'דניירפ רעדק עּבַאגסיוא ,דלעפ

 ןופ קיטסירעטקַארַאכ עיײנ ןיטולחל ,עקיטרַאנגײא ןַא ןּבעגעג

 רעד ןיא הפוקּת רעײנַא ןופ רעבייהנָא םעד ,ןעלעדנעמ

 =עלעדנעמק ןעמָאנ םעד ןגָארט ףרַאד סָאװ ,רוטַארעטיל רעשידיי

 לײװ ,ןפַאש עשיטע סָאד רקיע .רעד זיא ןרעטיײװ ייּב ."הפוקּת

 טגיל ןפַאש ןשיטע םוצ געװ רעדק .ןפַאש עתמא סָאד זיא סָאד

 ץיװ ןשיטעמוא-ךילטנגיא םעד ןיא ,הצלה רעד ןיא טינ רעּבָא

 ַארט םניא .ה .ד ,ןשיטנַאמָאר םניא רָאנ ,עריטַאס רעד ןופ

 =צולּפ ךיז ןסײר סע יוזַאיװ ןּוא סָאװרַאפ ,סײװ רע; ..י"ןשיג

 =יװ ןוא סָאװרַאפ ,ןפַאש ןופ ןלַאװק יד זנוא ייּב רעּביא גניל

 =ַאמ יד ךױוד ותימרי ןנוקמ םעד ןופ ןעמוקעג ןענייז רימ ױזַא

 ךָאנ ןופ רעפעש עלַאינעג יד ךרוד ,ןדי עשינַאּפש עשיטעטסעי

 ןשירַארעטיל רעזנוא ןופ ּבײהנָא רעד, .."ןחדּב םוצ --- עינַאּפש

 =עג זיא ּבײהנָא רעד .עריטַאס עשינחדּב יד -- ןעװעג זיא ןפַאש

 ןיא ,טגיזַאב ןחדּב ןטלַא םעד רעּבָא טָאה רע .עלעדנעמ --- ןעוו

 טָאה טלַאהנא רעשיטע ,רעײנ רעד .טגיזַאּב םיא ןײלַא ךיז

 =ָאג ןוא סעטנַאװרעס יװ ."ןפַאש ןייז ןופ ןעמרָאפ יד טרעטשעצ

 ,ןפַאשעג עינָאמרַאה ַא עינָאמרַאהסיד רעד ןוֿפ רע טָאה ,לָאג

 ןופ ,רוד ןצנַאג ַא ןופ ךליּב שיגַארט לַאינעג ַא --- ןשימָאק טנופ

 | | .קלָאפ ןצנַאג ַא



 סטאאאו

 -- .-. .-- טנכערעגּפָאמוא ןּבילּגרַאפ ןוא קלָאפ ןייז ןופ פָאְק ןרעּביא ןרָאװעג ןעגנַאגַאּב ןענייז סָאװ ,תוחיצר טסשיל .ַאיטסעּב ערעדנַא יד ןופ ןוא ןעעפײַאד:ָאטױא יד ןופ םישורק יד ןסעגרַאפ טנעקעג טינ לָאמנײק טָאה רע ,?ןעלצרָאװּוצסױא טיג תומשג סנעמעלַא ערעײז ןיא טלצרָאװעגנייַא ןבילּברַאפ קיּבייא ףיוא יא סָאװ ,טײקשירָאטיזיװקניא רעד רַאפװ ץלָאפ ןשינַאּפש םנופ ןסָאלק עלַא אנוש ַא קיּבײא ףיוא ןיא קלָאפ עשידיי סָאד זַא ,טרעלקרעד ךילרעײפ רע טָאה טרָא רעדנַא ןַא ןיא
 טסייה סָאװ ,רענייא שיטסירעטקַארַאכ זיא ,טכילטנפעראפ ןַאד ןטרָאד טָאה רע סָאװ ,ןעלקיטרַא עסַאמ רעד ןופ ,1911 רָאי ןיא ךיוא "ךניירפח ןיא טעּברַאעג ךָאנ רעטײװ טָאה טייצ עסיװעג ַא

 ןרעװ ןעמרָאפ עטלַא ,עיע ."רעיורט ןקיטכירפיוא ןרַאּבלטיממוא םעד ,זיוה ןשידיי ןופ טייקנייש עטלַא יד "טצוּפַאּבװ ,טרימש רַאפ ,טכלַאקרַאּפ, ןוא טייקטכע ןוא טײקבילמיטסקלָאפ רַאפ ,רעלעמקנעד .רוטלוק רַאפ שינעדנעטשרַאפ ןייק טינ טָאה סָאװ ,רעגריבניילק-ליּכשמ םעד ןגעק ;ןּבעל רעזנוא טעטסעּפרַאפ טָאה סָאװ ,"עיצַאזיליוויצ רעשירעכַאמקירַאּפ/ רעד ןגעק סױרַא טערט רע ואוו ,"ןּברוחל רכזח
 יד ןופ רעּבָא ,עיינ ןפַאשעג ןרעװ ייז טָאטשנָא ןוא טרעטשעצ
 רעּביא טייג ןח רעייז ,עלופטרעוו סָאד טּביילב ןעמרָאֿפ עטלַא
 םעד/ ,טייקיטכירפיוא רעד ןמיה ַא --- זיא לקיטרַא רעד .,."ףיונוצ תורוד עלַא טדניּב סָאװ ,רונש ענעדייז יד ,טייק ענעדלָאגװ יד ,קורדסיוא ןכילדליב סעצרּפ טול ,ךיו טיצ ,עיינ יד וצ השוריּב
 :תריסמ ףיוא טייקטיירג רעטושּפ ,רעקידתמאּב ןופ סָאטַאּפ םעד ,"דחאש ןופ סָאטַאּפ ןטסתמא םעד טגעמרַאּפ סָאװ ,ןדיי םעד ,ןדייז
 טײצ טינ זיא יצ, :רעטרעװ יד טימ טקידנערַאפ ןוא ,קלָאפ ןופ ןסירעגּפָא ךיז ןּבָאה סָאװ ,הלּכשה רעד ןופ לקינייא םעד ןוא ןוז םעד טמַאדרַאפ רע ,."תוכלמ יגורה הרשע יד ןופ שפנ
 *,1? קירוצ

 ןרירפוצ טנעקעג טינ ףוסײלּכײףוס רעּבָא טָאה רעטייוו .ַא
 וצרעד ךָאנ טָאה סָאװ ,טסילַאגרושז ַא ןופ עגַאל רעד טימ ןּביילּב
 :עלפ ענעדיײשרַאפ טימא ןגָארטעגמורַא ךיז טָאה רע .,,טסײג ןקיא :?ןרמוא ןייז טקינײּפעג טָאה סָאװ ,ץלַא ןגָאזסױרַא טנעקעג טינ



 סאאאוו

 זיא'ס .ןעגנומענרעטנוא עשירַארעטיל ןוא עלערוטלוק ןגעוו רענ

 וצ ףיוא תוחוּכ עלערוטלוק יד ןוא הביבס יד ןעוועג טינ רעּבָא

 ןא ןעמונעג טָאה רע ."סטסנרע ןוא סיורג סָאװ סעּפע ןפַאש

 ךס ַא ,ןּבעל ןלערוטלוק=ךילטפַאשלעזעג רעװעשרַאװ ןיא לײטנָא

 רעװעשרַאװ רעד רַאפ ןוא "רימזה/ רעװעשרַאװ ןרָאפ טעּברַאעג

 ..טקידירפַאּבמוא --- ןּבילּבעג זיִא ןוא טפַאשלעזעג רעשירַארעטיל

 "טלעוו יד; גַאלרַאפ רענליוו ןיא ויא טיײצ רעד רעטנוא

 ואװ ,"רעייפ ןיאװ עמַארד עקיטקַאייירד עיינ סרעטייוו סױרַא

 יד ,החּפשמ רעשידי רעד ןופ ןּברוח רעד טרעדלישעג טרעוו'ס

 *רעדָאמ רעד .רוד םעיינ ןוא ןטלַא םנופ טנלע ןוא טײקנזָאלרַאּפ

 רעד ןיא ןסירעגנײרַא ךיז טָאה םזילַאטיּפַאק רעזַאושזרוּב רענ

 עיגילער יד ,טעטסעפרַאפ ץלַא ןטרָאד טָאה ןוא סַאג רעשידיי

 עגנוי יד ןוא הדמולמ םישנא תווצמ ַא ןרָאװעג זיא עטלַא יד יב

 עשידיי עטמירַאּבלױאװ יד .טָאג ַא ןָא ןצנַאגניא ןּבילּבעג ןענײז

 .עקנירט רעטכעט ןוא ןיז עשידיי ןוא ןדנואוװשרַאפ זיא תועינצ

 יָאֹּבַאז המלש רחוס-דלַאװ רעכייר רעד  ,,דניז ןופ םי ַא ןיא ךיז

 טלעג ןייז טגײלעגנײרַא ןוא ןעמיס ןוז ןייז טגלָאפעג טָאה רעוװָאל

 ןופ גערּב םייּב לקניו םענעפרָאװרַאפ ַא ןיא ץעגרע דָאװַאז ַא ןיִא

 ןוא עטלעטשעגנָא לַאנָאטרעּפ ַא ,ןרענעשזניא ןעמונעגנָא ,ךייט ַא

 ןזָאלרַאפ טָאה עמיס ,..טּבעלעגפיוא טָאה טנגעג יד ןוא ,רעטעּברַא

 ,סעּפע "ןעױּבװ וצ לַאעדיא ַא ןופ טרעטסײגַאּב טעטיסרעווינוא םעד

 יָארּפַא רַאפ ןדי רעקװעּפעזַאמ ןוא רעקסנַאצּבַאק םעד ןכַאמ וצ

 רעד רעּבָא ,טפַאשלעזעג רעד ןופ דילגטימ ןכילצונ ןוא ןוויטקוד

 עליטש יד ..ןּברוח רערעסערג ַא ךָאנ --- ןעוועג זיא טַאטלוזער

 יָאמעד ירמגל רוטלוק=ןדָאװַאז רעד ןופ זיא טנגעג ענעפרָאװרַאפ

 ויא םוהּת םניא ןוא ...תורקפה ןופ םוהּת ַא ייןרָאװעג טריזילַאר

 טַאהעג ןיוש טָאה סָאװ ,עקהנח רעטכָאט סהמלש ךיוא ןעקנוזרַאפ

 דנַאר םייּב ןוא ,טײהנעגנַאגרַאפ עשירעכערּבנעמיוצ .,עשיטָאטש ַא

 ,עלחר עקניגנוי יד ,עצינעמילּפ ןײז ךיוא ןיוש טייטש םָּגהֹּת םנופ

 יי עטנוזעגז יד וצ ,"עדמערפז יד וצ שואי ןופ ךיז טסייר סָאװ

 "ניא רעּבָא סע טריּפשרעד ,לכש ןטימ גישמ טשינ סע זיא המלש

 יָאיַא ןיא ךיז טסילשטנַא ןוא ּפָאק ןרָאפ ךיז טּפַאכ ,וויטקניטס
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 ןדניצוצרעטנוא ,ןדנוצעג ןרעײפ ןרעװ סע ןעװ ,טכַאנ-סינַאה
 דירש ןייק םעד ןופ לָאז סע---,רעדנַאנַאטימ ץלַא ןוא דָאװַאז םעד
 סייוו רענייק ...והֹובו והוּת ךיז טוט ּבוטש ןיא ,,,ןּביילּב טינ טילּפו
 עלַא .ףעעשעג טעװ "סעּפעק זַא ,ןריּפש עלַא רָאנ ,סָאװ טינ
 ןוא עגנוי יד טיג ןעיײטשרַאפ עטלַא יד ,םוא סנטָאש יװ ןעייג
 ןײלַא ךיז ךיוא ,ערעדנַא יד ענייא טינ ןעײטשרַאפ עגנוי יד
 רעד ..ןצרַאה ןיא דנואװ ןײז טימ םוא טײג רערעדעי ...טינ
 ,ןעקהנח עכילקילגמוא יד טּביל ןיװעל טסילַאעדיא-רענעשזניא
 ןייז זַא ,ךיז טסיװרעד עמיס ןוא ,ןרעפטנע טינ םיא ןעק סָאװ
 :רעד לָאמַא-טימ ןּבָאה עלַא ...רעטסעווש ןייז יװ זַאזַאװ זיא הלּכ
 ןוא ,תאטח ןּברק ןופ ןייּפ םעד ,"דניח ןופ רעצ םעד טריּפש
 יז ..רעיײפ ןיא -- טקינײרעג ןרעװ וצ ןכוז ,הבושּתַא ןכוז
 .רַאפ םענעגײא םעד געװ רעױז ןּבָאה רעטכעט ןוא ןיז עשידיי
 ,ךעלרעטַאלּפ עקידנרעוװילג יד יװ ,ךיז ןעיצ ןוא ,סָאג רעייז ,ןרָאל
 תימלוש ..טסיזמוא ,שירַאנ םוא ןעמוק ןוא רעייפ ןדמערפ םוצ
 =ןריטמואירט ןדליו טרעפמולעגמוא םעד ןּבעגעגרעּביא ךיז טָאה
 ?נייר רעקידנריר רעד ךָאנ ןצרַאה ןיא ףיט קידנעקנעּב ,םֵח ןקיד
 ןיא ןטרימ טימ ןגעלפ סָאװ ,סלארשי רעטכעט-רוא יד ןופ טייק
 רענטרעגנייוו יד ןיא טכענ יד ןיא ןײגסױרַא ןסייוו ןיא טנעה יד
 רָאט ןּביילב ױזַא ...רעדיליהלּכ עטרַאצ ןעגניז ןוא םילשורי ןֹופ
 רוד ןופ דניז יד ,רעייפ טימ קעװַא זומ ,זיא סָאװ ,סָאד !טינ סע
 ןּנָאה םיליּכשמ יד סעטַאט יד ,..ןרעװ טרעטיילעג רעייפ ךרוד זומ
 / .רַאפ ןּבָאה ןיז יד ןוא טײקניש עטלַא יד ןכַאמ בורח ןּבױהעגנָא
 ,ןענערב ץלַא לָאזח ,רוד רעד ןייגרעטנוא רעּבירעד ןומ .,,טקידנע
 וק טעװ םיא ךָאנ .ןָאט טעּברַא ןיז דיי רעטצעל רעד לָאז
 ,ךיי רעשינַאּפש רעד ,רעקילָאמַא רעד ,דײ רעינ רעד ןעמ
 :ָאנ ױזַא לָאמנײק ּבָאה ךיא ...טיוּבעג תוכולמ טָאה סָאװ ,לשמל
 =9ֵל) "טנייה יװ ,ןדי םעײג םעד ןופ טירט יד טרעהעג טינ טגע
 | -- -- -=- (ןעמיס ֹוצ ןיוו

 =עג ןעמונעגמורַא ןטייז עלַא ןופ ןיא דָאװַאז רעד זַא ןוא
 טכוזעג טָאהימ ןוא ,המוהמ ַא ןרָאװעג זיא'ס ןוא רעייפ ןופ ןלָאװ
 יד ןיא ןדנואװשרַאפ ,םּתסה ןמ ,ויא סָאװ ,ןעלֲחָר עטרַאצ יד



 סא

 :ײר רעיײפז :ןעירשעגסיוא טריטלַאזקע עמיס טָאה --- ,ןעמַאלפ
 -- י- =- ?!טקינ

 זיא -- עידעגַארט עכילדײמרַאפמוא ןַא ,רעיורט רעפיט ַא
 -יטרַאנגײא רעקיזָאד רעד ןופ ךוּת רעד ןוא טרָאפ יד ,ןָאפ רעד
 רעקיטפול ַא טימ טכוהַאּב זיא סָאװ ,עמַארד רעשיטסילַאער רעק
 עשיטסירעטקַארַאכ ,כירטש עצרוק עגרַאק יד ןופ ,קילָאּבמיס
 ןגָאלַאיד עטסערּפעג שטָאכ ,עקידלּפַאצימירַאװ ןוא ןעגנולדנַאה
 רעד ןופ ךרוד-טייג םיטַאמַארד רעד ואוו ,עמַארד ַא סױרַא זיא
 םעד ןופ שובל םעד רעטנוא ,.רעטצעל רעד זיִּב הרוש רעטשרע
 רַאֿפ טדיײל סָאװ ,המשנ עקידרעטַאלפ-רעטיצ ַא ךיז טריּפש קרעוו
 ךיז טלגנַאר ןוא ענעגיא רַאפ יז טלַאה ,רוד ןופ דניז יד
 ןרעװ תאטח ןּברק רענעגײא רעד ןיײלַא ליו ,ןײלַא ךיז טימ
 ,קלָאפ םעד ןוא ןרעוו טרעטיילעג ןילַא גנורעּפָאטסּבלעז ךרוד
 -- -- -- ןעײנַאג ןוא ןּבעלפיוא

 ;טרעדלישעג שירעלטסניק ,טְלֹוּב ,טכע ָאד ןענייז ןּפיט יד

 יד ןטלעװ עצנַאגַא ,ךיז רַאפ טלעװַא ָאד ויא ןָאורעּפ עדעי

 ןוא ,ךילריטַאנ --- לַאניּפ רעד ןוא עמַארד רעד ןופ גנולקיװטנַא

 .שינעצס ךיוא וצרעד ויא עסעיּפ יד
 יא רעטײװ .ַא ןופ עמַארדיהמשנ עטײװצ עקיזָאד יד

 ךָאנ קיטירק רעד ךרוד ,עמַארד עטשרע ןײז יװ טקנוּפ

 עטריװרעטנָאק:שיטַאמגָאד ןרָאװעג טצַאשעגּפָא טינ ןיטולחל

 =עילָאזָאמ טינ ןיטולחל טימ סענַאשטשעמ עקידנריזיטיאוזעי ןוא

 *עכערּבנעמיוצ ןיא אקװד ןצוּפ וצ ךיז ןּביל סָאװ ,טנעה עקיד

 ןגָאה סָאװ ,ערעדנַא יד ןוא ,"ּפָארַא םיא ןסיירז ,ןרעדעפ עשיר

 ןוא ןעמַארגָארּפ עקידהנויד-ןויקיק יד ןופ ןוש טײרּפַאּב ךיז

 ןיא טריניּפַאר וצ ןיוש ןענייז ,ןעמגָאד עקידנדײנשרעטנואלגילפ

 -- רעדָא ,שיאעּפמילָא ןגייווש ןוא ןקַאמשעג עשיסַאנרַאּפ ערעײז

 -- -- -- שיטַאמָאלּפיד

 .עגפיוא לָאמ ןטשרע םוצ עטעיּפ יד זיא 0 ץרעמ ןיא

 טפַאשלעזעג-רעטַאעט רעד ייּב עידוטס רעד ךרוד ןרָאװעג טריפ

 גַאלרַאפ סניקצעלק ןיא זיא רָאי ןקיבלעז ןיא ןוא ,ענליװ ןיא

 .עגַאלפױא עטייווצ יד סיױרַא



 סאאאש

 טימ שארּב ןרָאװעג טעדנירגעג 1911 רָאי ןיא ויא עשרַאװ ןיא
 :ָעט ןשידיי ןטסנרע ןַא ןעיוּבפיוא רַאּפ טפַאשלעזעג ַא ץרפ יל

 רעוט עכילטפַאשלעזעג יײר ַא ןיירא ןענייז טעטימָאק ןיא .רעטַא
 ,שַא ,ץרּפ) ןטַארעטיל ןוא (.ַא .א ןָאזדיװַאד ,יקסװעשילדָאּפ}
 -ניא ןסָאלשַאּב טַאהעג גנַאל ןיוש טָאה רעטײװ .(יִא .א רעטײװ
 טציא ךיז רע טָאה--,רעטַאעט ןשידיי םעיינ ןטימ ךיז ןּבעגוצּפָא ןצנַאג
 רעד ןופ טעּברַא רעד ןּבעגעגרעּביא ןּבעל טיס ןוא ּבייֵל טימ
 -קעװַא רעטייוו זיא ןעמָאנ ריא ןיא ,טמַאשלעזעג-רעטַאעט רעײנ
 ןייק ץרפ ןוא עגיר ןייק שַא םולש ,דנַאלסורםורד ןייק ןרָאּפעג
 עיצַאטיגַא ןַא ןכַאמ םוטעמוא טפרַאדעג ןּבָאה יז .גרוּברעטעּפ
 טינ רעּבָא טָאה ץרּפ .דנַאפרעטַאעט ַא ןופ גנופַאש רעד רַאפ
 רעטײװ טָאה ,גרוגרעטעּפ "ןטסַאהרַאפװ ןיא ןײלַא ןייז טלעװעג
 "יה םיא טימ ןרָאפ ןוא העיסנ ענעגייא ןייז ןסייררעּביא טוומעג
 טגַאקַאּב ןעוועג ץנעדיוער רעד ןיא ןיוש זיא סָאװ ,ךרד הרומ ַא
 :יוו זיא עשרַאװ ןייק קירוצ ןצרּפ ןטכירסיוא ןכָאנ ,רעירפ ןופ
 זיא רֶע .תוחילש ענעמונעג ךיז ףיוא יד ןריפסיוא קעװַא רעס
 רעד ייב ןזיװעגסױרַא טָאה ,טעטש ערעסערג עלַא ןיא ןעוועגסיוא
 יװ טקנוּפ .גנונױלַאּב םוש ןָא ןוא ,שפנ תריסמ עתמא טעּברַא
 יד ןכַאמ טינ רָאט טסילַאיצָאס ַא זַא ,ןטלַאהעג רע טָאה לָאמַא
 :רַאק רעלעירעטַאמ ַא רַאפ ,הנ רּפחל םודרקַא רַאֿפ עיצולָאװער
 ןופ ןוּבשח ןפיוא ןּבעל טלעװעג טינ טציא רע טָאה יױזַא---,ערעי
 ךיז רע טָאה --- ,ןיהַא ןרָאפ זומ ךיא, .רענַײז עעדיא רעיײנ רעד
 סָאד ,"גנוזעלרָאפ ַא ןּבָאה לָאז ךיא ואוו---,טקירדעגסיוא לָאמנייא
 :רָעטעּפ ךָאנ טָאה רע .לטימסנּבעל ףיוא ןּבָאה לָאז רע ואו ,טסייה
 ,קסױרּבָאּב ,קסנימ ,עגליוו ,עגיר :טעטש ךסַא ךָאנ טכוזַאּב גרוב
 םוטעמוא טָאה רע ,וָאקרַאכ ,עװַאטלָאּפ ,װַאלסָאנירעטַאקעי ,וועיק
 ןיא/ .רעטַאעס ןרַאפ סעיצקַא ןפַאשעג ןוא סעיצקעל טנעײלעג
 רעפיט ַא ןעװעג זיא --- ,ליזיימ ןמחנ טּביירש --- ,סעיצקעל עגײז
 .עג עטיוּבעג-טנוזעג ,עלעגיגירָא טנָאמרַאפ ןּבָאה יז ןוא ןּביױלג
 רעטַאעט ןשידיי ןוא ללכּב גנופַאש רעשידיי רעד ןגעװ ןעקנַאד
 רעטרעוװ עטלייצעג ןופ שטנעמ רעד ,ויָנָע רעצלָאטש רעד .טרפּב
 ,קידועמעש ןּבױהעגנָא ןעגנוטערטסױרַא עכילטנפע ענייז טָאה



 סאאאשו

 טימ טצירּפשעג ,טרעקַאלפעצ ךיז קרַאטש ןוא ,ארוּבצד אתמיא ןַא טימ

 . ײוטלוק רעזנוא וצ ןעגנַאגרעד זיא רע ןעװ ,סָאטַאּפ ןקידנעמַאלּפ

 ןטימ רע ןוא .ןשינעפרעדַאּב עלערוטלוק ערעזנוא ןּוא בצמ ןלער

 *ַאּב רעד .טימ ,ןגיוא עקידנענערּב יד טימ ,ּפָאק םענייש ןסיורג

 - ?ןצרּפ וצ ךילנע קרַאטש ןַאד ןעוועג זיא גנוגערפיוא רעטרעטסייג

 י .ןיקלע לדנעמ ךיוא טּביירש וצרעד ךילנע

 *עג רעּבָא ןטַאטלוזער יד ןענייז ןעגנוגנערטשנָא עלַא ךָאנ |

 .ןכָאנ ןוא ,ןרָאװעג ןפַאשעג טינ זיא דנָאפ ןייק ,עגיילק ץנַאג ןעוו

 דיי רעגרוּברעטעּפ רעד טימ ןצרּפ ןֹופ סױטשנעמַאזוצ ןטסואווַאּב

 =יִא יד ןופ טעּברַא יד זיא "ץנעגילעטניא רעשיטַארקָאמעד} רעש

 "א רעּבָא רעטייוו .ַא .ןרָאװעג ןסירעגרעּביא ןצנַאגניא ןרָאטַאיצינ

 *עטַאמ עפרַאש ןטילעג טָאה רע ,..טשױטנַא ןצנַאגניא ןעוועג טינ

 =קוצנָא ןעוועג ןעגנואווצעג ןליוו ןייז ןגעק זיא ןוא טיונ עלעיר

 יַארָאמ טָאה רע סָאװ ןופ ,דניירפ עמיטניא ןופ תואוולה וצ ןעמ

 יַאמ ןופ טיײצ רעקיּבלעז רעד ןיא ןוא ,ןטילעג ךילצרעמש שיל

 ןּבעגקעװַא ןיילַא טּפָא ץנַאג רע טגעלפ טייקטקירדעג רעלעירעט

 טּבײרש ןיקלע .מ וצ ווירּב ַא ןיא .,.ןסיּב ןטצעל םעד ןרעדנַא ןָא

 יטרעטשעצ לָאמ עלַא .טיוּבעג טינ לָאמנײק ךָאנ ּבָאה ךיא; :רע

 +עמלטימ ןייא סָאװ ,המיא ןַא טֹוׁשּפ זיִא סע ..טרעטשעצ רדסּכ

 ךאז ןײק ןוא ..!ןּבעל ןייז ףיא ןרעטשעצ ןָאק שטנעמ רעקיס

 ןייק טינ ךיוא זיא רעהַא יב ןּביירש ןיימ ןוא ,ונ .טיוּבעג טינ

 ךיוא ךיא ןיּב ןּבײרש רעטייװ ךיא לעװ סנױזַא סָאװ  ,ןינּב

 ,טיובעג טינ זיוה ןייק ךיא ּבָאה .ןינּב ַא ןייז טעװ סָאד יצ ,קּפוסמ

 רימ טיצ .ךיא ּבָאה טרעטשעצ .טינ ךיוא םינינּב עקיטסייג ןייק

 =סױא סעּפע ,תעגושמ טימ טעמּכ ,ךילקנערק טעמּכ ץרַאה סָאד

 יםירובד עטושּפ רָאג זיא סָאד .הצילמ טינ זיא סָאד ,ןעױּבוצ

 =נעמַאזוצ לגיצ ,ןעיוּבסױוא ךיא לעװ טציא זַא ,רימ ךיז טכוד

 לָאז טָאד ךילגימ ץנַאג זיא סע .ןינּבַא ןכַאמ ןוא ןּפעלש

 ץלַא ךיא ּבָאה ,ייּברעד דיל ךיא רעמ סָאװ ןוא .ןעגנילעג רימ

 ךיא ןעילפמוא זומ ךיא .וויטָאמ ַא ךָאנ ןוא .האנה רעמ

 דײ?ַאוַא דנואוו ַא ,ּפָאק ןיא קומ ַא ,ןציז טינ טרָא ןַא ףיוא ןָאק

 ײז טימ טדער--ןדייר ,ןשטגעמ עדמערפ ןשיװצ רדסּכ ןיּב ךיא;



 סטאאאשוַו

 =ללּכַא ,רָאשזַאיָאװײימָאק ַא ,ךיא טינ ,שטנעמ רעדנַא ןא סעּפע
 ,גיווש ךיא רדסּכ ,גייווש ךיא .ךיא טינ רָאנ ,רעגיירש ַא ,רעוט
 ןיא .."רוירּב ַא ןיא טרערעגרעדנַאנופ ךיז לָאמ עטשרע סָאד טָא
 ,ןּבױלג ןקרַאטש ןייז סיוא רע טקירד ןעניקלע ןצ ווירּב ןטייווצ ַא
 ּביואל .ןעמוק טעװ ,רעטַאעט רעשידײ רעיג רעד ,ןינּב רעד זַא
 ,ןיוש ףױא טינרָאג סָאד ןיא ,רע טּבײרש ,טסימיטּפָא ןיּב "ןיא
 טרַאװ ,ךיז רַאפ ,ךילנעזרעפ ךיא ,בגא) ןגרָאמ ףיוא ,טנייה ףיוא
 ךיא סָאװ ,סָאד זַא ,סייוו ןךיא רָאג ,(סעפָארטסַאטַאק ףיוא רדסּכ
 ןפיוא ןואק ..,"טפנוקוצ ַא טָאה ,ןגרָאמ ןָאט לעװ ןוא טגייה וט
 עכילנעזרעּפ ַא סעּפע בָאה ךיא .ןטָארעג טינ לייורעד זיא ןצרַאה
 עג ןסעגרַאפ זיא סָאװ ,(ןרָאי 5--4 רַאפ ןופ) לָאמַא ןופ השעמ
 טָאה טציא ןוא .ןעוועג ןסעגרַאפ יװ רלָאנ ,ךילרעגיא טיג--ןעוו

 .."טקעוועגפיוא סע ךיז
 =גרע ןַא ןריזינַאגרָא וצ ןוורּפ טכצמעג ךָאנ טָאה רעטייוו

 =רךַאפ ,שארב ימענ ןוא ימע:ןב ,ןיקלע טימ עפורט עשידיי עטס
 ןשידיי ןטיורג א ןעװעטַאר בילוצ ,ןװעיאילעּב טימ ךיז ןדנוּב
 .ןװָאטַאמלַאד טימ ךיוא .-- טסיטרַא

 =ָאמ ןשידיי ַא ןפַאש וצ רענעלפ ענַײז עלַא יװ םעדכָאנ
 ךיז טקיאורַאּב ,ןבעגעגניא טיג ךז ןּבָאה רעטַאעט םענרעד
 יא רעײנ א ןערב ןצנַאג ןטימ רעּביא ךיז טיג ןוא טיג רעטייוו
 ןעניד לָאז סָאװ ,גָאלרַאֿפ ןשידיי םענרעדָאמ ַא ןדנירג וצ---עעד
 ןשידיי ןופ ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןסערעטניא יד רָאג
 ןייש ,רעכיב עשידיי טגייש ןּבעגסיױרַא ןגעװ טמולח רעג .רעזעל
 לָאז סָאװ ,גָאלרַאפ ַא ןגעוו ;ךילרעסיוא ךיוא ןייש ןוא טלַאהניא ןיא
 גנולקיװטנַא יד יה ,םיחװר עלעיצרעמַאק ןייז ןסיוא יױזַא סיג
 טעדניײרפַאב רעעז ןעװעג זיא רע ."רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ
 =רַאפ טייצ עסיוװעג ַא טָאה רע ןעמעװ יב ,ןיקצעלק סירָאּב טימ
 ,ןַאלּפ ןייז תבוטל םיא ףיוא טקריוועג טָאה ,ַאועראטס ןיא טכַארּב
 ףענליווק רעד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא 1911 רָאי ןקיבלעז ןיא ךֹוא
 טעּברַא רעד ןבעגעגרעביא ךיז טָאה רע ,ןיקצעלק א . ןופ "גָאלרַאֿפ

 ןוא עגנוי יד גָאלרַאפ םוצ ןגיוצעגוצ ,ךרפ תדובע ןָאטעג ,שפגו בלב
 טכַאמעג ,טעּברַא רעטגייווצעצ.טיירב ַא רָאג ףיוא ךיז ןטסָאמרַאֿפ
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 רעּבָא "טלעװ עשידיי ידח לַאנרושז םוצ תונכה עקיטיינ יד ךיוא
 טָאה עירעמרַאדנַאשז יד ,רעלַאגעלמוא ןַא ןעוועג ךָאד זיא רע--
 יג טיג ענליװ ןיא טָאה רע ןוא םיא ןכוז וצ טרעהעגפיוא טינ
 .דנו=ענ ןייז ןּבױהעגנָא ךיז טָאה רעדיװ .ןּבײלּברַאפ רעמ טנעק
 ,.טכַאנ ַא ואוו ,גָאט ַא ואוו ,ןּבעל

 עייסע ןַא ןבירשעגנָא טַאהעג רע טָאה טייצ רעד רעטנוא
 ייוצ--,;רעמוטש רעדק עמַארד עקיטקַא-ריפ ַא ןוא "ןואג רעד,
 ןופ יעגָאּפַא רעד ןענייז סָאװ ,רוטַארעטיל רעזנוא ןיא סמוקינוא
 ןָא ךיז טּבײה קרעװ עטשרע סָאד .עיגָאלָאעדיא-הבושּת סרעטייוו
 ױזַא ןעװעג טינ ןואג ןייק גנַאל ױזַאװ :רעגיטש ַאזַא ףיוא
 ןטלָאּפשעג ןלייט ייוװצ ףיוא קלָאפ סָאד ךיוא זיא לָאמַא ,,"גנַאל
 ,טריפעג המחלמ עקידרעיפ ענעסיברַאפ א ןּבָאה סָאװ ,ןעוועג
 ט"שע ּב רעד ,ןעועג רעריפ יד םינואג ייווצ ןענייז ןַאד רעּבָא
 ןייא ןעניײז ןלײט עדייּב ןוא -- ןואג רענליוו רעד ןוא
 סָאד זנוא ײּב זיא סָאד ןוא? .ןעװעג קלָאפ ץנַאג ַא ,קלָאפ
 ײכָאנ ."טריפעג קלָאֿפ סָאד טָאה ןואגַא זַא ,ןעװעג לָאמ עטצעל
 זיא -- ,טכילװ וצ ,'ןיהַאז ךיז ןעיצ ןדיי ,תורוד עיינ--םעד

 ןָא ,ןּבילּבעג רעריפ ןָא קלָאפ'ס ןיא ,ןרָאװעג קידײל לֹוש יד
 עטרעקיהעג ערעזנוא ןופ רעכעה ץימע ךיז טלעטש/ .םינואג

 ,.י!ןואג; :ןעירש ןוא ףױרַא ּפָאק םעד רימ ןסײררַאפ---,ןעלטקַא
 --;טוג רימ ןסײװ ךיז ןיא רעּבָא ?לַאינעג טינ זנוא ייּב זיא רעװ
 ,קלָאפ ע צנַאג סָאד רָאנ טּפַאשַאּב ןואג םעד :רעכיז ,.,7!םימותי

 =טש ףיוא קלָאפ ַא ןסירעצ !ונוא יב ןּבעל ןייא טּבעל סָאװ
 =ט"שעּב רעינ + .טנעקעג ןואג ַא רָאנ טלָאװ ןכַאמ ץנַאג סע !רעק
 =עגַא טימ ,טײקשידיי רעטיײנַאּב ַא טימ ןעמוק זֹומ רָאטַאמרָאפער
 יד רעּביא ןפַאש וצ טכער טָאה ןואג רעד .,עיגילער רעטרעטייל

 / איקלָאֿפ ןופ הנמא רעד רעביא -- קלָאפ ןופ ןטרעװ עטסכעה
 ךיז ןעלמאז סע זַא ,טוײװ ץלַא :זיירק רעטפושיּכרַאפ ןייק זיא'ט
 קלָאפ ןיא ;ןינּב םעײנ ןרַאפ םינבלו רמוח יד ןָא זייווכעלסיב

 ןעײג רימ .םויק ןייז רַאפ קיטיײנ זיא סָאװ ,ץלַא ןפַאשעג טרעװ
 טימרעד .קלָאּפ םוצ ,רבע ןופ טייק רעד וצ ,לוש רעד וצ קירוצ
 רעכיג ץלַא רימ ןכַאמ ,ןואג רעד זנוא וצ רעטנעענ ץלַא טרעוו
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 ,ןייגקירוצ רימ ןזומ ןכּב .,לאוג ןופ ןעמוקנָא םעד ,ןעמוקנָא ןייז
 ןיוש ,קעװַא ךיז ןופ ליפוצ ןיוש .ןדיײז-רעטלע םוצ ,ןדייז םוצ
 יו ןײרַא לוש ןיא -- קירוצ טייצ

 ןיא ךָאנ ןּבירשעגנָא ןעוװעג זיא סָאװ ,לקיטרַא ןקיזָאד םעד
 טייצ ןופ, ךוּבלמַאז ןיא טקישעגקעװַא רעטייוו .א טָאה ,רַאונַאי
 טָאה'מ רָאנ ,"גַאלרַאפ-טסנוקז רעװעיק ןופ עּבַאגסױא ,"טייצ וצ
 יוצ ןפור יד ּבילוצ ןוא ןריפסיוא יד בילוצ, טקורדעג טינ םיא
 טשרע ןרָאװעג טכילטנפערַאפ זיא רֶע ןוא ,"ןײרַא לוש ןיא קיר
 :וקָאד א יווח 5---4 נ"נ "טלעוו רעכיּב/ רעוועיק ןיא 1919 רָאי ןיא
 .,"טייצ רענעי ןופ ןעגנומיטש יד טריזירעטקַארַאכ סָאװ ,טנעמ

 .ָאּבמיס=שיטסילַאער קיטרַאנגײא ןַא ןיא "רעמוטש רעדח
 ,טריצילּפמָאק טינ ךילרעסיוא טעשזויס רעד .עמַארד עשיל
 :עג ואװ ,דנַאלסױא ןיא טקידנעעג ,רענעשזניא ַא ,רדגסּפלַא
 ןָאלעצ אש ,טנגוי עטדמערפרַאפ עשידי יד ללכּב יװ ,טריפ
 ךיז טרעק ,הבושת טוט ,ּפָא-טיר ַא לָאמַא-טימ ךיז טיג ," ןּבעל
 ,לךיימ רעשלטעטש ַא טימ לטעטשנילק ןיא םייהַא קירוצ םֹוא
 ןיוש טַאהעג ,סדנַאלסױא יד ןיא טרידוטש ךיוא טָאה סָאװ ,ַאיסַא
 ךָאנ טקנעּברַאפ ךיז ףוס םוצ ןוא ?טײהנעגנַאגרַאפ עצנַאגז ַא
 ,טרעהעג רבע ריא ןופ עי סעּפע טָאה רע .ןּבעל שידיײ ןייר ַא
 ןסָאלשַאּב ןוא ןעװעג לחומ ריא ,ןעמוקַאּב ביל רעּבָא יז טָאה
 גָאט ןיא רעּבָא זיא .לארשיו השמ תֹדֹּכ -- ןּבָאה הנותח ריא טימ
 ןעמוקעג טרַאװרעדמוא דניירפ רעטלַא ןַא רענייז הּפוח רעד ןופ
 :ףַאֿפ דשח לדנרעק ַא ןצרַאה ןייז ןיא טָאה ןוא םיא וצ ןרָאֿפ וצ
 זיּב ,ןסקַאװעג רעטײװ ץלא ענעצס רעדעי טימ זיא סָאװ ,ןפרָאװ
 רעטצעל רעד ןעװעג זיא דנירפ רעד  רָאװעג קיטייצ ויא סע
 :נַאגעגרעדנַאנופ ךיז םיא טימ ןיא יז סָאװ ,עטּבילעג סעיסַא ןופ
 ,ןייז ךַא=רקפה ןייק טלעװעג טינ רעמ ןיוש טָאה יז לייוו ,ןעג
 ןרעטנוא ןייטש הּפוח ַא רעטנוא ,לָאמַא עמַאמ יד יװ ,טלעװעג
 .קילג ןופ ןעגײװ ןוא ןרעה "ּתַא ירהח םעד ,למיה םענעפָא
 ,םיגהנמ עזעיגילער עלַא גנערטש טריפעגכרוד טָאה רדנסּכלַא
 טרערנואװרַאפ ןוא ,טסַאפעג הפוח ברע גָאט םעד וליפַא
 .ילק ךָאנ ןוא רעטָאפ ןגולק ןעמורפ ןייז ןוא ללכּב לטעטש סָאד
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 םעד ןּבָאה ןרעטלע יד .טרפּב ,"רעגייוש םעדא ,רעטעפ ןרעג

 לטעטש ןיא לָאמַא ןופ ךָאנ זיא עיסַא :טלעװעג טינ ךודיש
 ,טחנעט ןוא ּביל יז טָאה ןוז רעד זַא רעּבָא .ןעוועג עטדערַאּב ַא

 עג שטנעמ רעײנ ַא טציא זיא ןוא טעשודנָאלּבעג טָאה רע זַא

 -- ןענופעג טינ טרָא ןייק גנַאליןרָאי ךיז טָאה יז זַא ,ןרָאװ

 ?רַאפ יװ ,םוא ןעקנָאלּב ,טנלע קידארומ ןענייז רעדניק עשידיימ

 -עג ןייר זיא ץרַאה ריא ,הטרח טציא טָאה יז ןוא -- "ענערָאל

 ןשימ ,ייז ןגייווש -- ,לדיימ שידיי ,ךילרע ןַא זיא יז ןוא ןּביִלּב

 םלוע ןצנַאג ןרַאפ יז רע טָאה תוכרב עבש ףיוא ...טינ ךיז יז

 רעּבָא זיא דניירפ רעד ...ןעמוקַאּב "בוט לזמ? ןוא טריטיליבַאער

 וצ ןגיוצעג ,ןליװ ריא ןגעק ,ךיז טָאה עיסַא ,ןעוועג רעקרַאטש

 .("רעייפ ןיא/ ןיא "טשרעװ ריא וצ עקהנח יװ טקנופ) םיא

 םעד ןוא ריא ןשיװצ זַא ,תמא םעד ןעגנַאגרעד זיא רדנסּכלַא ןוא

 טָאה רע זַא ןענַאטשרַאפ טָאה ןוא ןעוועג ץלַא זיא דניירפ

 =ַאפרַאפ ַא .,,טרעטנָאלּפרַאפ טָאה לויט רעד .,.טַאהעג תועט ַא

 וצ ךיז ,טדער ןעמ רעדָא זיא -- רוד ַאזַא ןיאש ! רוד רענעל

 ןעמ ,רעטעפ רעד יװ ,ןגיושטנַא טרעװ ןעמ רעדָא ,ןעיײרשרַאפ

 רעּבָא .שרדמ-תיּב ןיא -- קעװַא זיא רע ןוא ."רעמוטש ַא טרעוו

 טהנעט ןוא ,םוטַאפ ַא יװ ,ךָאנ דניירפ רעד םיא טייג ןיהַא ךיוא

 ,קידלוש עלַא ןענײז רימ .קידלוש טינ זיא רענייקז :םיא וצ

 םעד ןיא ןוא סעדיײז יד ןופ ןוא סעטַאט יד ןופ ךיז ןסירעגּפָא

 =רַאפ רימ ןּבָאה ,ןעמוקעגפיוא ךיג יױזַא זיא סָאװ ,ןּבעל םעיינ

 ןיא יװ ,םוא לויט רעד זנוא טיירד .ךיז טרעטנָאלּפרַאפ ,טזיירג

 *עצ ןײלַא ךיז טימ ,עטדײשעצ ,ענעסירעגּפָא ,שינעטסיוװ רעד
 =ןעגנַאגרַאפ רעד טימ ,טדײשעצ קלָאפ םענעגייא ןטימ ,טדייש

 ךיז--טסייה ןּבײלּב שרדמ:תיּב ןיא ..."םייה ַא ןָא ןשטנעמ .,.טייה

 טינ ןרָאט ,ןּבעל ןיא ןּבײלּב סָאװ ,יד .ןּבעל ןופ ןרעדנוזּפָא

 רָאנ ,ײנ ַא ןעיוּב ףיַאדימ ,.יינסנופ ןּבײהנָא ףרַאדימ .,ןגייווש

 רעטָאפ רעד ..."טינ ןיוש ןעקז רעּבָא רדנסּכלַא .,"ןּבעל שידיי ַא

 ןפלעה -- טמוק רעטעפ רעד ,ןּבעל םוצ ןפור --- םיא וצ טמוק

 ,טלָאװ יז ,ןּבעגרַאפ ךָאנ םינונחּת טימ --- עיסַא ,ןגייווש םיא

 .רעּבָא ,ןרעדנוזּפָא ךיז ןלעװ ,ירעייפ ןיאז ןופ עקהנח יװ ךיוא
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 ..תוריזנ רַאפ רעזיה ןייק ָאטינ ,ןיהואוו ָאטינ זיא ןדיי ייּב

 טימ ןוא ןבעגרַאּפלַא טימ ןעמעלַא טרעפטנע רדנסּכלַא
 םוחר אוהופ טימ ךיז טקידנע טקַא רעטצעל רעד ןוא ,ןגייווש'

 -- -- -- ?ןוע רפכי
 "רעמוטש רעדח זיא ,ירעייפ ןיאק ןוא "גָאטרַאפז יװ טקנוּפ

 טלעטשעגרָאפ ,המשנ רענעגייא סרעטיײװ ןופ עמַארד עמיטניא ַא
 עשילָאּבמיס רעּבָא םצע ןיא ,רעדליב עלַאער ןיא ךילרעסיוא
 דניירפ רעד ןוא רדנסּכלַא זַא ,רָאלק טנײה ןיוש זיא ןעמעלַא
 עשילָאּבמיס ַא רַאפ .המשג סרעטיײװ ןופ ןדָאּפיטנַא ייווצ ןעגייז
 טָאה רע ןעװ ,תובשהמ לעּב ךיוא עמַארד יד ןעמונעגנָא טָאה
 ןוא עגיּב רעד ףיוא יז ןלעטש וצ ןטסיטרַא יד טרידנעמָאקער
 :ףמשנ ,שילָאּבמיס יז ןטַאטשוצסוא יװ ,ןעגנוזײװנָא יז ןּבעגעג
 :ונעג רעדליּב עלַאער םצע יד ןענייז טייז רעדנַא רעד ןופ .קיד
 יא סָאד -- לאומ ש רעטָאפ רעד .ןּבעל ןכילקריווו ןופ ןעמ
 --רעטומ יד ,(לַאפוצ ןייק טינ ןיטולחל) לאומש רעטָאפ סרעטייוו
 =עפ ייווצ ענייז ןענייז סָאד --- רעגייווש רעד רעטעפ רעד ןוא ענייז
 .(ל"ז) יקסשינעװעד ריאמ קחצי ןוא (ל"ז) יקסנַאיליוװד השמ סרעט
 :סיוא ,עקידעּבעל ןענייז ןּפיט יד ,ןָאזרעּפ ןייא ןיא טרעּפרעקרַאפ
 יַאװ רעשירעטייוװ-שיפיצעּפס ַא טימ ,עשיטסירעטקַארַאכ שילרעט
 ,עטרעדלישעג טייקמיר

 ,ערעטסנרע ןַא ןעװעג ןיוש זיא עמַארד רעקיזָאד רעד וצ
 רעד דצמ גנואיצַאּב עקירעהעג ןצנַאגניא טינ ץלַא ךָאנ שטָאכ
 :עג .(טרעכייװ לאכימ ר"ד ,תובשחמ-לעּב) קיטירק רעלעיציפָא
 ,רעכיז טינ ךיז ייּב ןעמ זיא ,ןענָאלּבַאש עסיוועג ןופ טעטנעּפ
 ,רעלטסניק ַא ףיוא יװ ןרעטייװ ףיוא ןָאט וצ קוק ַא ןעמ טרעטיצ
 ---,ןּבעגעג ןּפיט ןוא רעדליּב עטגערּפעגסױא טָאה סָאװ ,ןרעטייוו ףיוא
 ,,טניורקעג רעלטסניק רַאפ ערענעלק טָאהימ ןעװ טייצ רעד ןיא

 רענליװא ןיא 1912 רָאי ןיא "רעמוטש, רעד זיא ןענישרע
 ןיא עגַאלפױא רעטייווצ ַא ןיא ןוא ןיקצעלק .א .ּב ןופ "גָאלרַאפ
 יָעג טלעטשעג .רּבחמ ןופ דליּב ןטימ 1920 ןיא גַאלרַאפ ןקיּבלעז
 סיורג טימ ןוא לָאמ ךס ַא רעעז עסעיּפ עקיוָאד יד זיא ןרָאװ
 ,גלָאפרע
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 *עגקעװַא רע זיא ,1912 ּבייהנָא ,טייצ רעקיזָאד רעד ןיא
 ןייז טנדרָאעגנײַא קידװעגרָאז טָאה רע ואװ ,זדָאל ןייק ןרָאפ
 יב ריטרַאװק ףיא ןוא עלעטש ַא ףיוא ןוהילא רעדורּב ןלעטימ
 ןריפוצסיוא ןעגנולעג זיא םיא סָאװ ,טיירפעג ךיז טָאה ;הבורק ַא
 =וצ ןרָאפעגקעװַא זיא ןוא ,האווצ סרעטֹומ רעד ןופ סעּפע שטָאכ
 .:ןרעדנַאװ --- קיר

 םניא ךיוא יו ,יגַאלרַאפ רעגליווי ןופ טעּברַא רעד ןיא
 תוחוּכ ליפ ױזַא טָאה רעטייװ סָאװ ,"טלעו עשידיי יד לַאנרושז
 ךיז רעמ ןעװעג טרעשַאּב טינ םיא זיא ,יײז ףיוא טגײלעגקעװַא
 =:ַאשז יד טָאה ,1912 לירּפַא 23 םנופ טכַאנ רעד ןיא ,ןקילײטַאּב וצ
 ןטסערַא ןוא ןעגנוכוזזיוה ןסַאמ ענליוו ןיא טריפעגכרוד עירעמרַאד
 ערעדנַא ןשיװצ ,ץנעגילעטניא סרעדנוזַאּב ןוא רעטעגרַא ןשיווצ
 -רַאעג טָאה סָאװ ,ןרָאהנײא דוד ךיוא ןרָאװעג טריטסערַא ןענייז
 ,גרוּבליז השמ רעלעטשטפירש רעד ןוא ,"גָאלרַאפװ ןיא טעּב
 =רָאנַאװ ןיא ךיז ןקילײטַאּב ןיא טקידלושַאּב ןעמעלַא ייז טָאה'מ|

 =עג.זיא השעמ יד ."דנוּב ןופ רָאפנעמַאזוצ םענעמוקעגרָאפ סָאװ
 ײנָאק ,רעגרעּבמעל ,רעטכַא רעד ןופ :ןגיל סיוא דנורג ןופ ןעוו
 ןעמוקעגרָאפ טינ זיא ןָא 1910 רעּבָאטקָא ןיא דנוּב ןופ ץנערעפ
 ןוא רעדיװ ןרָאהנײא דוד ;רָאפנעמַאװצ רעשידנוּב םוש ןייק

 ףעד וצ טַאהעג טינ תוכייש םוש ןייק ללכּב ןּבָאה גרוּבליז השמ
 =עּביא יד יװ טקנוּפ ,ייז ןעמ טָאה סרעדנוזַאּב ,דנוּב ןופ עיצַאזינַאגרַא
 ןגָארפ עטיישעג טימ טגָאלּפעג ןרעהרַאפ יד ףיוא ,עטריטסערַא עקיר
 .?רַאפ סניקצעלק ןיא ןעמַאזוצ ןטעּברַא יז ןעמעוו טימחז ,רעטייוו .ַא ןגעוו

 .ןעגנַאגרעד טינ ךאז ןייק ,ךיז טײטשרַאפ ,רעּבָא יז ןופ זיאי'מ ."גַאל
 *צרַא טינ זיא ןוא ענליו ןיא ןעװעג טלָאמעד זיא רעטייוו .ַא
 ,יטַאריּפסנָאק רעעז ןטלַאהעג ךיז טָאה רע :ןרָאװעג טריטס
 / צרענָאיצולָאװער ןופ רעוט טימ ןשינעגעגַאּב טדיימעגסיוא טָאה
 טָאה ייז ףיוא סָאװ ,רעטרע ןיא ןעגנַאגעג טינ זיא ןוא ןעײטרַאּפ
 =ורד ןיא טינ ךיוא ,"דשחח רעטסנעלק רעד וליּפַא ןלַאפ טנעקעג
 =ץגּפָארַא טינ ןגיוא יד ריא ןופ ןֿבָאה ןענָאיּפש יד סָאװ ,יירעק

 =יז ןייז םנופ טסואוועג טיג עירעמרַאדנַאשז יד טָאה --- ,ןעמונ

 ןּבײלּברַאפ רעמ טלעװעג טינ רעּבָא טָאה רע .ענליוו ןיא םענ
 ףעירפ רָאי ּבלַאה ַא טימ ןיוש ןיא םיא ייּב ,"טייהיירפז רעד ףיוא
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 =עמרַאדנַאשז רעד ךיז ןּבעגרעּביא--קנַאדעג רעד ןרָאװעג קיטייצ
 עקיבייא סָאד ןוא דנוײעג ןּבעל סָאד ןרָאװעג סאמנ זיא םיא !עיר
 עג ןוא טעּברַא-רוטלוק ךָאנ טצכעלעג טָאה רע .ךיז ןטלַאהַאּבסיױא
 טיקכילגימ יד ןעמוקַאּב וצ ךיז ןדלעמ ןיילַא ךרוד אקווד טּפָאה
 רעּבָא טציא ,ןגיוצעג ךיז:ןּבעגרעּביא ןינע רעד ךיז טָאה ךָאד .ףיורעד
 רעד ןדלָאמעג ךיז גָאט ןטשרע ןיא ןוא ןסָאלשטנַא טסעפ ךיז רע טָאה
 --,1905 ןופ יקסשינעוועד ןיּב ךיאק : רעטרעוו יד טימ עירעמרַאדנַאשז
 :נָאלּפרַאפ רעמ ךָאנ סעצָארּפ םעד רע טָאה טימרעד "| ךימ טמענ
 גרוּבליז .טכַאמעג רעגרע ךיז רַאפ ןוא טקיריװשרַאפ ןוא טרעט
 :ג טקישעגסױרַא עקירעּביא יד טימ ךיילגוצ ןענייז ןרָאהנײא ןוא
 ןכָאנ זיא רעטייוו .ַא ןוא דנַאלסױא ןייק רָאי ייווצ ףיוא ןרָאװ
 :עגסױרַא עמרוט רעקשיקול ןיא םישדח עגנַאל גנערטש ןציױּפָא
 :גָאכורוט ןיא וויטַארטסינימדַא לָאמ ןטייווצ םוצ ןרָאװעג טקיש
 ,רָאי יירד ףיוא (ריּביס ןטיײװ ןיא) טנגעג רעקס

 ףיױא רעקנַארק ַא ןיוש ,רעטָאפ רעטלַא סרעטײװ .א
 ,ןריאמ-קיזייַא ןייז "ןעװעטַארװ ןפָאלעגמוא רעדיוו זיא ,סּבערק
 ןייז וצ ףליה ךָאנ ךיז טדנעװעג ,גרוּברעטעּפ ןייק ןרָאפעגקעװַא
 "עג הנותח לָאמ ןטיװצ ַא טרָאד טָאה סָאװ ,רונש רענעזעוועג
 יז רעּבָא--,ןרעפס עכיוה יד ןיא טירטוצ ַא טַאהעג ןוא ,ךייר ןוא ,טַאה
 .קילג ריא ןעעזעגש טָאה רע ..טגָאזעגּפָא שירָאגעטַאק םיא טָאה
 עטנקירטעגסיוא ןיוש ,עטלַא יד ןוא "קילגמוא סדניק ןייז ןוא
 .ונעג ךיז טָאה רע ;ןרערט טימ ןרָאװעג לופ םיא ןענייז ןגיוא
 זיא ךָאד .ןרָאװעג קנַארק רעמ ךָאנ זיא ןוא ןצרַאה םוצ ןעמ
 ,טנעמַאטרַאּפעד-ײצילַאּפ ןופ שאר םוצ ןעמוקעגוצ ןײלַא לאומש
 וצ טָאה ,ןשטנעמ ןטיוט ַא ךיז רַאפ ןעזרעד טָאה לַארעגעג רעד
 טרעלקרעד רעּבָא ןציז םיא ןטעּבעג ,טליפרעד ךיילטימ םיא
 טינרָאג ָאד ןעק רע ,םיא ןָא טינ ךיז טדנעװ סָא ד זַא ,םיא
 ןיא ,דלַאּב ןוא החנה עסיורג ַא זיא ריּביס רָאי יירד זַא ,ןפלעה
 וװָאנַאמָאר זה ןופ ײליּבוי ןקירָאי:300 םעד דובּכל טעוו - ,23
 םיהַא טרעקעגמוא ךיז טָאה לאומש .עיטסינמַא ןרעוו ןדלָאמעג
 עטצעל ענייז טּבעלרעד םיוק טָאה ןוא רענעגָאלשרעד ַא ןצנַאגניא
 ןקיצרַאה ךילנייוועגמוא ןַא ריּביס ןופ ןוז ןופ ןעמוקַאּב טָאה רע .געט
 ךיא !רערעײט ,רעּביל עטַאטח :בגא םיא טּביײרש רענעי ואוו ,ווירּב
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 ןופ ןיז ,ןדיי עטלַא עדייּב ןענייז רימ ,דיי רעטלַא ןַא ךיוא ןיוש ןיּב

 ןוא דניק ַא יװ טעּפילכעצ ךיז טָאה רעטָאפ רעד .."אבס לארשי

 ןברָאטשעג רע זיא ,ג"ערּת הכונח ,םֹורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא

 -- -- -- ןּפיל יד ףיוא ריאמ:קיזייַא ןעמָאנ ןטימ

 וצ טכַאמ רעד יב טלעוּפעג רעטעּפש טָאה רעטייוו .ַא = -

 עטנַאקַאּב עטלַא טַאהעג טָאה רע ואוו ,קסרַאיָאנסַארק ןיא ןּביילּב

 ןעלטימ.סנּבעל ּבילוצ טָאה ןוא ,"עקליססװ רעטשרע רעד ןּופ ךָאנ

 "ןזישז איַאקסריביסח ןיא ,ןעגנוטייצ עשיסור ןיא טעּברַאעגטימ

 ףניפ בורק :ןגייווש ןופ רדנ ןייז ןעוועג םייקמ טָאה רע .א .א

 םיא ןגעוו ןוא םיא ןופ טָאה'ס רעװ ןטלעז .ןגיוושעג רע טָאה רָאי

 רעמיטניא רעקיצנייא רעד ןעװעג זיא ןיקלע ,מ .טַאהעג העידיַא

 .ןּביירשכרוד קידנעטש ךיז טנעלפ רע ןעמעוו טימ ,רענייז דניירפ

 :ָאסָאליפ עטסיינ יד ןקישוצ םיא ןטעּבעג רע טָאה ןעניקלע ייּב

 ןוא עטסנרע ןלַאנרושז עשיסור ,קיטסירטעלעב ,רעכיב עשיפ

 ײשטײט ַא ךיוא .רעטַאעט ןגעװ ןלַאנרושז ןוא רעכיּב סרעדנוזַאּב

 ---יןקישוצ ,םשה ןעמל ,םיא רע לָאז רואמה*תרונמ ַא ןוא שמוח/

 רעעז טייצ א רע טָאה לעירעטַאמ .--- ."ןסעגרַאפ שידיײ} טָאה רע
 --טפעה ַא ןגעװ רע טנָאמרעד ווירּב ַא ןיא :..טרעגנוהעג ,ןטילעג

 ?רעּביא טָאה רע סָאװ ,רעדעפיילּב טימ ןּבירשעג ,ךוּב-גָאט ןימ ַא

 / ײֹורּבַא סעשטיװָאנרעשט לאומש ייּב עמרוט רענליוו ןיא ןזָאלעג

 םַאק ןייא ןיא ןסעזעג געט עכילטע זיא רע ןעמעװ טימ ,,רעד
 טימ ןרימשַאּב ןוא סע ןעמענּפָא ןעניקלע טעּב רע ןוא ,רעמ

 סעצרפ ןופ ,ןרעװ ןּבירעגּפָא טינ לָאז סטפירשעג סָאד ידּכ ,קַאל

 ןגיוא יד ןיא ,ןרָאװעג טיירפרעד קידלַאװעגא רע זיא לטרַאקַא

 סמולחעג ןיש רע טָאה 1914 רעּבָאטקָא ןיא ..."ןרָאװעג סייה

 .ןקידנע ןכָאנ ךיז ןצעזַאּב וצ ואװ ,דנַאלסור ןיא טרָא ןַא ןגעוו

 ןּבָאה רע טעװ רעטרע קינײװ רעעז ןיא ,תולג ןופ ןימרעט םעד

 יָאנסַארק ןיא .רעטקישרַאפ רענעזעוועג ַא :ךיז ןצעזַאּב וצ טכער

 םיא טיצ סע רעּבָא ,ןּבעל טוג טנעקעג ןיוש רע טלָאװ קסרַאי

 יעלק טינ טױנ יד ןוא סיורג ױזַא ןענייז תורצ יד וואו ,םייה ַא

 ײורוט ןיא ןעגנוּבעלרעּביא עמַאזיורג ענייז ךָאנ --- ךָאד ...רענ

 .עװעג זיא רע ןיהואװ ,טנגעג רעקסיײסינעי ןיא ןוא קסנַאכ



 סאוש

 ןָא םייהַא ןרָאפ וצ טַאהעג ארומ רע טָאה ,טקישעגרעּבירַא
 ךיז רע טָאה .הנויח ןּבעג םיא לָאז סָאװ ,טעּברַא רעטיירגעגוצ ַא
 ןופ רָאטקַאדער םעד ,רעגינ .ש טימ ןּבירשעגכרוד םעד ןגעוו
 ןופ ןטקיטכעמלופַאּב םעד ,דלעפנזָאר .ש טימ ,"גַאלרַאפ רענליווז
 ןרעטייוו ףיוא טָאה טיוט סעצרּפ--,ןיקלע .מ טימ ןוא ,זָאּפָאקעיװ

 לקיטרַא ןַא ןּבירשעגנָא טָאה רע .,םשור ןכילקערש ַא .טכַאמעג |
 רעּבָא ,"טלעו רעשידויז רעד ןיא טקישעגקעװַא ןוא ןצרּפ ןגעוו |

 ףיוא טגערעגפיוא ןעועג רעטייוװ זיא .טקורדעג טינ םיא טָאהימ
 ןעוועג לחומ טָאה רע ןעמעוו ,ןגעלָאק ןוא "דניירפ רענליווש ענייז
 לָאמנײק יז טעװ רעז ,רעּבָא ,"ןכַאז עכילדײמרַאפמוא ערעדנַאװ
 םעד עגונּב םיא טימ ךיז ןײגַאּב רעייז ןייז לחומ טינ ןפוא:םושּב
 ןיז טקידנעעג ךיז טָאה 1915 ןיא ,."טיוט ןכילקערש ןקיזָאד
 ערעוװש יד ןופ טגרָאזַאּב רעעז ןעװעג זיא רע ןוא ןימרעט-תולג
 ןטכיזסיױא ערעװש יד ןופ ןוא רעקקירוצ םנופ ןעגנוגנידַאּב

 =עג טשינרָאג םיא רַאפ טָאה רענייק .ןּבעל םוצ ןענידרַאפ ףיֹוא
 ,ןרָאװעג ןענורעצ ןענייז ?גַאלרַאפ, ןפיוא ןעגנונעפָאה ענייז ,ןָאט
 רע .עסערּפ עשידיי עצנַאג יד ןרָאװעג טכַאמרַאפ דלַאּב זיא בנַא
 יד ןעװו ,לַאפ ןיא .ּב ןטעּב ןעז וצ ןעניקלע ייּב ןטעּבעג ךיז טָאה
 ?סיוא טינ םיא לָאמסָאדװ ,ןרעװ טרירװַאטסער טעװ עסערּפ
 לָאזימװ רָאנ ,"ןעגנוגנידַאּב עלַא ףיוא םיּכסמ , זיא רע ,."ןדיימוצ
 --.?ןרָאװעג םוטש תמאּבז רע זיא טעּברַא ןָא ,,"ןדיימרַאפ טיג םיא
 ןּבָאה ןדיי עשיווטיל ןוא עשיליוּפ יד ןופ ןּברוח רעד ןוא המחלמ יד
 =עגרעּביא ריּביס ןטלַאק ןיא סע טָאה רע ןוא טקירדרעד םיא
 -- -- -- טײקטרעטיברַאפ רעכילקערש ַא טימ טּבעל

 ןּברָאטשעג טױט ןשיגַארט ַא טימ זיא טייצ רעד רעטנוא
 .ורּב רעטנָאמרעד סרעטײװ .ַא רָאי 19 ןופ רעטלע ןיא ןדָאל ןיא
 טציא זיא ,רעטייוו .ַא ,רע ןוא ,יקסשינעוועד ('עקצָאיל?) והילא רעד
 ןיא ןענעדרָאנײַא ןגעװ קנַאדעג ןטימ ןעמונרַאפ רעעז ןעוועג
 ה ׁש מ רעדורּב םענעּבילּברַאפײקיצנײא ,ןטסגניי ןייז קסרַאיָאנסַארק
 יד יװ םעדכָאנ םיא וצ ןעמוקעג ןיא סָאװ ,יקסשינעוועד
 -יפ רעד זיא רעטעּפש .עדיל טרָאניױאוו ןייז ןעמונרַאפ ןּבָאה ןשטייד
 ןופ טקישעגקעװַא ןוא טריזיליּבָאמ ןרָאװעג השמ רעכַאװש-שיז

 (א) |



 סאז שן

 ײָצג קנַארק זיא רע וואו ,טנָארפ ןשינעמור ןפיוא קסרַאיָאנסַארק
 ךייז ּבילוצ טרעקעגמוא ךיז טָאה רע זַא .טכוזדניווש ףיוא ןרָאװ
 ןטרָאד ןוש רע טָאה ,קסרַאיָאנסַארק ןייק קירוצ טײהקגַארק
 עיצולָאװער-רַאורּבעפ רעד ךָאנ לייוו ,ןפָארטעג טינ רעדורּב םעד

 קסרַאיָאנסַארק ןיא .גרוּברעטעּפ ןייק ןרָאפעגקעװַא רעטייוו זיא

 זיא רע ואװ ,לָאטיּפֶש ןיא טײצ ערעגנעל ַא ןּבילּבעג השמ זיא
 םיא טימ .רָאי 8 ןופ רעטלע ןיא ןברַאטשעג 8 ףײהנָא ןיא

 סרעטײװ ןופ 'דילגטימ רעטצעל רעד טלעװ רעד ןופ קעװַא זיא

 -- -- -- זיוה-ןרעטלע
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 ןיא סיר רעד ,ןעועג םוטש רעטײװ .ַא זיא רָאי ףניפ

 ךָאנ עידעגַארט עכילנעזרעּפ יד ,ןרָאװעג רעסערג ךָאנ זיא ןצרַאה

 טקירד קלָאפ ןקידנעמוקמוא ןייז ןופ לרוג רעד רעּבָא ,רעפיט

 ןיא רע טּבײרש---! ןייז סע טעװ סָאװק ,ץרַאה ןייז ץלַא יװ רעמ
 =קע רעזנוא ןופ טייצ רעצנַאג רעד רַאפ -- ןעניקלע וצ ווירּב ַא

 ןעועג טינ ךָאנ ןענייז--.ןרָאי רעטנזיוט עצנַאג יד רַאפ ,ץנעטסיס

 זיא סעּפָארטסַאטַאק עלַאנָאיצַאנ ערעזנוא ןיא .תוגויסנ עכלעזַא

 ןיטולחל טייקסיורג ןייק זיא ,טציא ןוא ,טייקסיורג ןעװעג לָאמעלַא

 ןייז -- ..."סיורג רעייהעגמוא זיא עפָארטסַאטַאק יד םגה ,ָאטינ

 טײרּפשרַאפ ךיז טָאה עיזַאטנאפ יד ,טפיטרַאפ ךיז טָאה קנַאדעג

 סימ ןגָארטעג ךיז טָאה; רע ןוא ןטנָאוירָאה עטסטיײװ יד זיּב

 ןײז .ןעיוּב ןטסנרע םעײנַא ןופ רענעלּפ ,רענעלּפ עזָאידנַארג

 ּפעקס רעד רעטיײװ .ַא ,רע .ןעמוקַאּב ןעלגילפ עיינ טָאה טנעלַאט

 ,ןילַא ךיז ןיא וליפַא טלפייווצעג קידנעטש טָאה סָאװ ,רעקיט -

 עסיורג רָאג טּפָאהעג ןוא ןּבױלג ןּבױהעגנָא טציא ךיז ןיא טָאה

 ,ןָאטוצפיוא ןכַאז
 רע טָאה ,גרוּברעטעּפ ןײק 1917 ץרעמ ףוס קידנעמוק

 ןריפוצסױא ףיױא הביבס עטסקידנסַאּפ יד ןכוז ןעמונעג ןטרָאד

 רעּביא .גנוטייצ רעכילגעט רעשידיי רעסיורג ַא ןגעוו ןַאלּפ ןייז

 זיא-- ,ןזָאלעגסױא טשינרָאג ןופרעד ךיז טָאה תועינמ ענעדיײשרַאּפ

 ןפורפיונוצ רַאפ ָארויּב; ןיא רעטלַאװרַאפ ַא רַאפ ןעמוקעגנָא רע



 סאו שוו

 סָאדװ ןרָאװעג טעדנירגעג זיא'ס זַא ."רָאפנעמַאזוצ ןשידיי םעד
 ?טימ סלַא ןיהַא ןײרַא טינ רעטייוו זיא ,"טַאלּבסקלָאפ רעדַארגָארטעּפ
 .דצה ןמ רעטעּברַאטימ ַא ןעװעג רָאנ זיא ,עיצקַאדער ןופ דיִלֹג
 ןופ טייצ רעד רַאפ דנַאטשלטימ ןשידיי םנופ עיצַאזילַארָאמעד יד
 ןוא םשור ןכילנײפַא םיא ףיוא טכַאמעג טָאה המחלמ רעד
 רעטעּפש ןוא טַאלּבנכָאװ ןטנָאמרעד םניא ןעלקיטרַא ןיא
 ףיוא ןרָאצ ןייז ןסָאגעגסױא רע טָאה "ךָאוװח רענליוו ןיא
 יו טָאה סָאװ ,עיצַאלוקעּפס ןוא לכומש ןופ טסײג םעניירמוא םעד
 ,גנורעקלעפַאּב רעשידיי רעד ןופ ןטכיש עטיירב טשרעהַאּב הפגמ ַא

 ץנַאג ,םיבתּכ ךסַא טכַארּבעגטימ רעטיוו טָאה ריּביס ןופ
 ,טינש םעיינ ץנַאג ַא ןופ ןסעיּפ ןוא ןעגנולייצרעד ,קרעװ עיינ
 רענעלּפ טימ ןגָארטעג ךיז טָאה ןוא ,םענרַאפ םעיינ ץנַאג ַא ןופ
 .הגרדמ רעכיוה ץנַאגַא ןופ ןעגנופַאש ערעיינ ןוא עיינ ךָאנ .ןופ
 ענייז םיבתּכ עקיוָאד יד ןופ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה סרעדנווַאּב
 -- "ןַאמַאש םייּבז ןַאמָאר רעדָא גנולייצרעד עסיורג רָאג עײנַא
 ןרָאװעג טנעקרעגָא זיא סָאװ ,הגרדמ רעטשרע ןופ קרעוװ-טסנוק ַא
 ןַא רעטײװ זיא ָאד ."פַאש סרעטייו ןיא גנוכיירגרעד ַאז  רַאפ
 רעשיסַאלקַא ןוא רעדליּב-רוטַאנ ןופ רעלָאמ רעקיגנַארטשרע
 ןופ ,ןעגנוּבעלרעּביא עשיגָאלָאכיסּפ עטספיט ןופ רערעדליש
 ,דָאנעג טטָאג ןופ רעטכיד ַא -- ,זַאטסקע ןכילשטנעמ ןטסכעה
 יד .ןיישרעדנואוו ,קיטרַאצילּב ,קיטּפַאז ,קידעּבעל --- ךַארּפש יד
 ,ןורּכז ןיא לָאמעלַא ףיוא ןּבײלּברַאפ סָאװ ,ןפיט -- ןענָאזרעּפ
 טפיײטשרַאפ ַאװ ,עיציניפעד סליזיימ .ג טול ,סָאד זיא ןצנַאגניא
 .לֵא רעד ןיא יינ ןיטולחל ןוא קרעװ שירעלטסניק טפיטרַאפ ןוא
 .ףעד טול ןוא םענרַאפ ןשירעלטסניק ןוא גנוסַאפפיוא רעניימעג
 יװ ,טָאה רעטײװ .ַא רעּבָא ."ןעגנורעדליש יד ןופ טײקיגָאװ
 יד ןגעװ ,קרעװ ענייז ןגעוו ןדייר וצ טַאהעג ביל טינ ,לָאמעלַא
 טדערעג עי לָאמַא טָאה רע בוא ןוא .עטלַא יד ןגעװ יװ עײנ
 ,קידועמעש ןוא רעש ,"די רחאלּכח יװ ןעוועג סע זיא ,ייז ןופ
 ףכילנעזרעּפ, יד ןקיטײזַאּב ןוא ןצריקרַאפ וצ טעּברַאעג טָאה רעי

 קרעוװ סָאד ידכּב ,גנולייצרעד רעד ןופ "ןלעטש עוויטקעיּבוס ןוא
 ,וויטקעיּבָא קידנעטשלופ ןעמוקסורַא לָאז
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 ווושואס 

 טנױאװעג רעטײװ טָאה עיצולָאװער-רעּבָאטקָא רעד ךָאנ

 יעגקעװַא רע זיא םעדכָאנ ,דָארָאגװָאנ-ינשזינ ןיא טייצ עצרוקַא

 גנֹוי ןייז ןופ רבק םעד ןכוזַאּב וצ לעיצעּפס ריּביס ןייק ןרָאפ

 קירוצ ךיז קידנרעקמוא .השמ רעדורּב ןטצעל םענעּברָאטשרַאפ

 קסױרּבָאּב ןיא טכַארּברַאפ טײצ עסיוועג ַא רע טָאה ,,ריגיס ןופ

 רעּבָא ןיוש זיא םיא .קסנימ ןיא םעדכָאנ ,ןיקלע .מ דניירפ ןייז ייּב

 ליטש ַא טכוזעג טָאה רע ןוא ןרעדנַאװ סָאד ןרָאװעג ןסערעד ירמגל

 - קסנימ ןיא קידנדיײר ,ןטעּברַא קיאור ןענעק לָאז רע ואוו ,עלעקניו

 ליוו יד סָאװ ,טשודיחעג ךיז רע טָאה ,ןשטנעמ ערעטנעענ טימ

 ךסַא ןוש ןענײז סָאװ ,ןסעיּפ ענייז ףיוא טינ טריפ עּפורט רענ

 זיא סָאװ ,"ןעמוטשל םעד סרעדנוװַאּב ןוא ,ןרָאװעג טליפשעג לָאמ

 רעקיּבלעז רעד ןיא .עידוטס רעװקסָאמ רעד ןיא וליּפַא ןעגנַאגעג

 "דגיקו סיקרָאג טצעזעגרעּביא ,קרעװ עיינ ןּבירשעג רע טָאה טייצ

 --'הלּכשה יציפמ הרבחל רעגרוּברעטעּפ ןופ גנולעטשַאּב ַא--"טייה

 .ןעגנולייצרעד רעריּביס עניײז קורד םוצ טיירגעג ןוא

 ,עגליוו ןייק ןעמוקעג רעטייוו זיא 8 רעּבמעװָאנ 27 םעד

 רעקרַאטש ַא טימ ןגױצעג טײצ עצנַאג יד םיא טָאהיס ןיהואוו

 *עג רע טָאה ןטַארעטיל רענליװ עקינייא טימ ןעמַאזוצ ,טכַאמ

 רעד ּבילוצ רעּבָא ,גנוטייצ עשידיי עסיורג עײנַא ןדנירג טװּורּפ

 יד ןופ גנַאגקעװַא םעד ברע עיצַאוטיס רעשיטילָאּפ רערעכיזמוא

 יש טימ ןעמַאזוצ רע טָאה ןַאד .סױרַא טשינרָאג ןופרעד זיא ןשטייד

 ,1918 רעּבמעװָאנ 25 םעד ענליוו ןייק ןעמוקעג זיא סָאװ .,רעגינ

 ןגָארפ-רוטלוק ןוא רוטַארעטיל רַאפ טפירשנכָאװ ַא טעדנירגעג

 ךעלכיב ריפ לּכה ךס סױרַא ןענייז 'ריא ןופ סָאװ ,"ךָאװ ידע

 יל רענייש ַא ןעוועג זיא סָאד .(1919 רַאורּבעּפ 8 -- רַאװנַאי 8)

 ןענייז ןרָאטקַאדער עדייּב .לַאנרושז רעכילטפַאשלעזעג-שירַארעט

 ןעױבּפָא וא ןעיוּב וצ הנװּכ רעד טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג

 ןסיורג רעייהעגמוא ריא ךָאנ (ןעמונעג טיירּב) רוטלוק עשידיי יד

 םעד טימ ,ןשינעײװכָאנ עריא ןוא המחלמ-=טלעוו רעד ךרוד ןּברוח

 רעד ךיוא ןעגנורדעגכרוד ןעװעג זיא ןפַאש ןוא ןעיוב ןופ קנַאדעג

 טכילטנפערַאפ רעמונ ןטשרע ןיא רעטייוו .ַא טָאה ָאד .לַאנרושז

 ןוא "ןַאמַאש םייּבװ גנולייצרעד רעטנָאמרעד ןייז ןופ לטיּפַאק ַא
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 .ןוא ןּבעל רעזנוא ןופ ןּברוח ןגעו "טייצ רעזנואפ לקיטרַא ןַא
 .טמעטע לקיטרַא רעטצעל רעד טסַײג ןקיאעפסנּבעל רעזנוא ןגעוו
 ."!הגבי ןעיוּב ףרַאד ןעמא :סיוא טפור רעטייוו ןוא םזימיטּפָא טימ
 .ןגעק גנורעטיּברַאפ---"סַאג רענלַאװַאז ףיוא עשזריּב ידח---2 .נ ןיא
 זיא 4 ,ג ןיא ,ןטנַאלוקעּפס-טלעג יד ןופ עיצַאזילַארָאמעד רעד
 *קילגמֹוא ןַאװ עמַארד עקיטקַאנײא עטצעל סרעטייוו טקורדעגּפָא
 עטסעּב יד--,(דמש ןיא קעװַא זיא סָאװ ,רעטכָאט ַא סברַא ןגעוו)
 :גנערטש רעד ךיוא טנעקרענָא טָאה סָאד ,ןסעיּפ ענייז עלַא ןופ
 ןייז ןופ טּפַאשרעטסײמ רעד טיולא :טּבײרש סָאװ ,רעגינ .ש רעג
 טייקנעמונעגפיונוצ ,טייקנייר רעד טול ,ייּבעג (סרעטקַאנײא םעד)
 ָעמוקלופ ןוא רעקיטיײצ רע זיא גָאלַאיד ןייז ןופ טייקטסעפ ןוא
 םייּבז יװ טקנוּפ ."קרעוו עשיטַאמַארד עקידרעירפ ענייז יו רענ
 גנוכיירגרעד ַא "קילגמוא ןַאװ ןיא ,קיטסיוטעלעּב ןיא "ןַאמַאש
 זיא סָאד .עמַארד ןופ טיּבעג ןפיוא טנעלַאט סרעטייװ .ַא ןופ
 ןיא ןײרַא.טײג סָאװ ,טרָאװ ןופ ןיז ןטסלופ ןיא קרעוו=טסנוק ַא
 .עשיסַאלק עלַא טימ ךיילגוצ עיגרוטַאמַארד רעזנוא ןופ רצוא
 .עכילטע ךיוא ןּבעגעג רע טָאה לַאנרושז םניא --- .עריא תוריצי
 .גרעּבנעטלַא רעטעּפ ןוא רעלדָאּב לרַאש ןופ ןעגנוצעזרעּביא ענייש

 :קעל ןריזינַאגרָא וצ ןַאלּפ ַא טימ ןגָארטעג ךיז טָאה רע
 טנכערעג רע טָאה ןיײלַא .רוטַארעטיל רעשילױּפ רעד ןגעװ סעיצ
 :ןיקסנַאיּפסיװ ןוא ןיקצַאװָאלס ,ןשטיוועיקצימ ןגעװ ןענעיײלוצרָאפ
 ןופ קרעװ עטסעּב יד ןצעזרעּביא ןגעוו ךיוא טמולחעג טָאה רע
 רעשידי רעד ןופ ןוא שידיי ףיוא רעלטסניקיטרָאװ עשיליוּפ יד
 רוטנַאק ַא ןפרָאװעגנָא רע טָאה ךיוא .שיליוּפ ףיוא רוטַארעטיל
 :ַאֹּב עשיװטיל-שיליוּפ-שידי ןופ עמעט רעד ףיוא עמַארד ַא ןופ
 ןשיווצ תוברקתהַא וצ טּבערטשעג רע טָאה םורַא ױזַא .ןעגנואיצ
 .טלעוו=ןעעדיא רערעכעה רעד ךרוד ָאד רעקלעפ יד

 רעטיור רעד ןופ ןרָאװעג ןעמונרַאפ זיא ענליוו יװ םעדכָאנ
 ןופ רעטלַאװרַאפ סלַא ןרָאװעג ןגיוצעגוצ רעטייוו .ַא זיא ,ײמרַא
 םייּב טריזינַאגרָא ךיז טָאה סָאװ ,גַאלרַאפ ןשידיי ןסיורג םעד
 -ידנַאלסורסיײװ ןוא עטיל ןופ גנודליּב=סקלָאפ רַאפ טַאירַאסימָאק;,
 .ימָאקװ ןופ ןטייקכילגימ עסיורג יד ןצונסיוא טלָאװעג טָאה רע
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 "רָא עסיורג ענייז קנַאד ַא .רוטלוק רעשידיי רעד רַאפ "טַאירַאס

 *כעט עלַא ןקיטײזַאּב וצ ןעגנולעג םיא זיא תונורשּכ עשירָאטַאזינַאג

 :נַארג רַאפ טייקכילגימ יד ןפַאשעג טָאה רע ןוא תועינמ עשינ

 טצונעגסיוא טָאה רע .גַאלרַאפ ןקיזָאד םעד ןופ ןעוטפיוא עזָאיד

 ןופ עיציזיוקער יד ןזָאלרעד וצ טינ ידּכ ,העּפשה עצנַאג ןייז

 רעד וצ ןגיוצעגוצ עלַא ײז טָאה ןוא ,ןעיירעקורד עשידיי יד

 /  .גַאלרַאפ ןרַאּפ טעּברַא

 גַאג יד רע זיא ןּבעל ןכילטפַאשלעזעג ןוא ןשיטילָאּפ ןופ

 ?מוחנ .מ דידי רעטלַא ןייז .טייז ַא ןָא ירמגל ןענַאטשעג טייצ עצ

 :עדלַאיצָאס יד ענליוו ןיא טריטקַאדער טלָאמעד טָאה סָאװ ,ןָאס
 *עג טסיזמוא טָאה ,(ערע עיינ יד) "ַארע ַאיַאווָאנש עשיטַארקָאמ

 יד ןופ רענגעק ןשיאעדיא םעד ,ןרעטײװ .ַא ןעיצוצ טווּורּפ

 וצ ,טנַאק םעד ןיא טכַאמױטַאר רעד ןופ ןדָאט עמ "עשיסור,

 יָאד יד ןגעק טפמעקעג טָאה סָאװ ,גנוטייצ ןייז ןיא טעּברַאטימ

 זַא ,טנכערעג טָאה ?ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד, יד ;ןדָאטעמ עקיז

 ךיז וצ ןדַאלעג םיא טָאה ןוא ,חורּב ריא וצ טנעַאנ ויא רעטייוו

 רעטײװ .ַא .גלָאפרע .ןָא ךיױא רעּבָא ,דילגטימ ַא רַאפ

 :ײטרַאּפ םוש ןייק וצ ןרעהעג רעמ טנעקעג טינ ןפוא םושּב טָאה

 ײטרַאּפ רעכילטיא ןיא טָאה ןוא טסילַאודיװידניא ןעוװעג זיא רע

 ,"שיטילָאּפַא ןיטולחלח ןעוועג זיא רע ..םגפל םעט ַא ןעעזעגנייֵא

 שיטקַאפ רעד ,רע .'רָאג ןוא (גַאלרַאפ ןיא) ךַאז ןייז ןָאטעגא

 =יירש רעדיװטעי ןגעק ןעוועג טציא זיא ,רעגייווש רענעּבילּברַאפ

 ןיא טינז :טגָאזעג טָאה רע .רעדליּפעג ןוא םירַאל ,טייקשירע

 -לסײרטפױא יד ןעמוקעג זיא'ס תעשּב -- ..'טָאג ויא םירוטש

 רעּבמעװָאנ ןיא) םָארגָאּפ רעגרעבמעל םעד ןגעװ העידי עקיד

 ןיא ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל עשידיי רענליוו יד ןּבָאה ,(8

 ץיזרָאפ ןרעטנוא גנוטַארַאּב ַא ןפורעגפיונוצ רעּבמעצעד ּבײהנָא

 "סײנ עטצעלק יד ןופ עיצקַאדער רעד ןיא יקס--נַא ,ש ןופ

 ןַאד ןענײז סעדער ךס ַא .ףירעד ןריגַאער וצ יװ ,םעד ןגעוו

 טָאה רעטײװ .ַא רעּבָא ,עסיה ןוא עגנַאל ,ןרָאװעג ןטלַאהעג

 רעעז רע טָאה טרָאװ םענעמונעג טצעלוצ ןייז ןיא ןוא ןגיוושעג גנַאל

 יעגסױרַא קיניזפיט ןוא ץרוק ,קידנרעטיצ יװ ױזַא ,ןטלַאהעגנייא
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 ךיוא ןיילַא רימ ןענייז רשפא --וזַא ,ןויער ַא טגָאז
 -נעיירש ןטימ זַא א קידלוש סָאמ רעסיוועג ַא ןיא
 :נוא ןדנעש ,ןייז שדוקה ללחמ רָאנ רימ ןלעװ טסעטָארּפ ןקיד
 -ביא רָאנ ךיז טָאה רע --- ..םשה שודיק לע ענעמוקעגמוא ערעז
 ןוא ןטַארעטיל עשידיי יד ןופ ןיײארַאפ ןטימ לסיּב ַא טריסערעט
 :ןײא רעד ןיא ןעמונעג לײטנָא טָאה ,ענליוװ ןיא ןטסילַאנרושז
 רע ויא ןײלַא רעּבָא ,"ןטנוװָא עמיטניאק ענייז ןופ .גנונעדרָא
 סיקס--נַא תעשּב .ייז ףיוא ןטָארטעגסױרַא טינ לָאמנײק טעמּכ
 ןײארַאפ-ןטַארעטיל ןופ לַאקָאל ןיא "קוּבידא ןייז ןופ גנוזעלרָאפי
 רעטײװ .ַא טָאה 1919 רַאװנַאי 17 םעד 15 עקנַאילהָאּפ ףיוא
 :טנַא יד ןיא רעּבָא ,גנונעדרָאניַא רעד םורַא טעּברַאעג שיגרענע
 .ַאמַארד רעד ,רע טָאה שינעיילרָאפ רעד ךָאנ ןטַאּבעד עטלקיוװ
 רעד ףױא ןעװעג ךיוא ויא יֹזַא .טקילײטַאּב טינ ךיז ,גרוט
 :עג רעשיפַארגָאנטע-שירָאטסיהװ רעד ןופ  גנולמַאזרַאפ-סגנודנירג
 רעּבָא .ןגיושעג רע טָאה םוטעמוא .(רַאורּבעּפ 20) "טּפַאשלעז
 ץגַארפ רעד וצ ,עעדיא רעקיצרַאה ןייז וצ ןעמוקעג ויא סע ןעוו
 רעקיבײא רעד טָאה ,רעטַאעט ןשידי םעיינ םעד ןעיוּב ןגעוו
 טָאה רע .,קיטליגכיײלג ןּביײלּב רעמ טנָאקעג טינ ןיוש רעגייווש
 :נָא יד טימ טריוימעלָאּפ ןוא םיחֹוּכיו יד ןיא טקילײטַאּב ךיז
 קידנעעז ,רעטַאעט=ןרָאיטקַא םענעפורעג=ױזַא םעד ןופ רעגנעה|
 ?ץגפיונוצ רעד ןיא עגַארפ-רעטַאעט רעד ןופ טקנוּפרעװש םעד
 ןצנַאג םעד ןופ טעּברַא רעוװיטקעלָאק רעטריינָאמרַאה ,רעטסַאפ
 עיסימָאק.רַאוטרעּפער רעד ןיא ןעמונעג לײטנָא ןוא  ,לּבמַאטנַא
 רעעז ןעװעג טנעמָאמ םעד ןיא זיא רע .רעטַאעט-הכולמ םעד ןופ
 ןעקז רעטַאעט רעד זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע .טמיטשעג שיטסימיסעּפ
 | .."ןשטנעמ עדנסַאּפ יד ָאטינ ,ןּבָאה טינ םויק ןייק

 טָאה ,רעגינ .ש ןוא רעטײװ .ַא ןופ װיטַאיציניא רעד טיול |
 -שדוח ַא ןּבעגסױרַא ןּבױהעגנָא *טַאירַאסימָאק-סגנודליּבז רעד
 "טלעו עינ ידח לַאנרֹושז ןכילטּפַאשנסיװ-שירַארעטיל ןקיד
 רעטנוא ('טלעװ רעשידוי רענעזעוװעג רעד ןופ רעטסומ ןכָאנ)
 (רַאורּבעּפ ---רַאונַאי) 2--1 .נ ןיא .רעגינ .ש ןופ עיצקַאדער רעד
 עט רענליו רעדא לקיטרַא ןַא טכילטנפערַאפ רעטייוו ,א טָאה



 םזוװ

 סָאװ=רָאנ םעד ןגעװ--טעּברַא עשירַארעטיל עטצעל ןייז -- רעטַא

 ּפָא ךיז טלעטש רע .רעטַאעט-הכולמ ןשידיי ןטשרע ןטעדנירגעג

 ?עמשטערק עטסוּפז סנייּבשריה ץרּפ ןופ גנוריפפיוא רעד ףיוא

 רַאפ שינעדנעטשרַאפ עפיט ןייז סױרַא טזײװ ןוא "הלבנ יד; ןֹוא

 םנופ ךוּב ןטשרע םניא יװ .רעטַאעט ןשידיי םעיינ םנופ ןעמעלּבָארּפ יד

 =עגּפָא ןענייז (רעמונ.ץרעמ) ןטײװצ ןיא ךיוא; ױזַא ,לַאנרושז

 גנוצעזרעּביא רעטנָאמרעד סרעטייוו ןופ ךעלטיּפַאק ייווצ טקורד

 ,עטּפַאהרעטסומ ַא זיא גנוצעזרעּביא יד ,"טייהדניקפ סיקרָאג ,מ ןֹופ

 רענליווװ ןיא סױרַא 1920 ןיא זיא ךוּב עצנַאג סָאד .עשיסַאלק ַא

 | .ןיקצעלק .א .ּב ןופ *?גַאלרַאפ

עז טַאהעג ,טנָאמרעד ןיוש יו ,טייצ רענעי ןיא טָאה רעטייוו .ַא
 רע

 ךָאנ םיא טָאה ,ןּבירשעגנָא טָאה רע סָאװ ,ץלַא רעּבָא ,םיבתּכ ךסַא

 ענעדײשרַאפ עיינ טימ ןגָארטעגמורַא ךיז טָאה רע ,טקידירפַאּב טינ

 טּבײלּב רע זַא ,טּביולגעג טָאה רע .רענעלּפ עשירַארעטיל עזָאידנַארג

 ןּבעל םנופ תועידי טלמַאזעג טָאה ןוא ענליוו ןיא בשֹוּת ַא ןיוש

 --סעיצַאּפוקָא ןוא המחלמ רעד ןופ טייצ רעד רַאפ טָאטש רעד ןופ

 =לוזער ןיא עידעגַארט-סנּבעל רעויטקעלָאק ַא רַאפ לַאירעטַאמ

 "רעד וצ טכוזעג ךילטּפַאשנדייל טָאה רע .זַײּב-טלעװ םנופ טַאט

 ,המשב=סקלָאפ רעד ןופ שינעפיט רעד ןיא ךיז טוט סע סָאװ ,ןייג

 ןופ געװ ןפױא חישמ ןופ ןרוּפש יד . - טכװעג טָאה רע

 טָאה רע ...עיגָאלָאריטרַאמ רעלַאנָאיצַאנ ןוא רעלַאסרעװינוא רעד

 ףיוא עסעיּפ רעטנַאמרעד ןיוש רעד רעּביא ןטעּברַא ןּביוהעגנָא

 ןטעטילַאנָאיצַאנ עגיה יד ןשיװצ ןעגנואיצַאּב יד ןופ עמעט רעד

 ןופ לייט ןסיורג ַא ןוא ןעגנולייצרע עיינ ייר ַא ןּבירשעגנָא טָאה

 רעד ןופ טייצ רעד ןופ ןַאמָאר ןטכַארטרַאּפ ףיט ןוא טיירב ַא

 ,קרעוװ=טסנוק לעניגירָא טסכעה ַא ,עיצולָאװער רעשיסור רעסיורג

 *עמוא ןוא ."ךוּב-רעטיײװק ןיא טקורדעגּפָא זיא ּבײהנָא ןייז סָאװ

 ןעגנירד סָאװ ,ןעמעלּבָארּפ עטסכעה יד ,ןעמעלּבָארּפ --- םוט

 עיצַאנ רעד ןופ ןּבערטש ןוא ןדיײל ןשיגַארט ,ןבעל םנופ סױרַא

 טש רע ךָאנ ךיז טָאה רע ..(ןעמונעג ןיז ןלַאנַאּב ןיא טינ)

 טרעטסײגַאּב ןוא טלגילפַאּב ,טּבילעג ,ןּביירש וצ טיירוגעג

 תוחוּכ עײנ ךיז ןיא טָאה רע .הריצי ןופ ןזומ עטסנעש יד ןופ



668 

 ןריפוצסיוא טָאה רע זַא ,טּבױלגעג טָאה ןוא טריּפשרעד
 ...ןריפסיוא טינ סע טעװ םיא ץוחַא רערעדנַא ןייק סָאװ ,עיסימ ַא
 'שיזיפמ טליפעג ךיז טָאה רע ןעוו ,טייצ רעקיּבלעז רעד ןיא--ךָאד ןוא
 ."ךיליירפ טינ רָאג, ןעוועג ךילרעניא םיא ייּב זיא ,"טנכייצעגסיוא
 דניירפ ןעמיטניא ןײז וצ (1919 לירּפַא ןט52 םעד) טּביירש רע
 ּפָאק ןיימ רעּביא זַא (שממ לעוּפּב) ריּפש ךיא, :ןעניקלע
 טונימ עדעי זַא ,טרַאװ ךיא ןוא ,עפָארטסַאטַאק ַא טגנעה
 ךיא .ןעעשעג סע טעװ רעטעּפש רעדָא רעירפ .ןעעשעג יז לָאז
 טיג םעד ןגעװ רעּבָא ךיז טזָאל סע ,שיזיפ טעמּכ סע ריפש
 = = == -- "ןדייר

 ךיז טָאה ,םירוּפ ךָאנ סעּפע רעדָא טיײצ-םירוּפ ,לָאמניײא
 ּפָארַא טָאה סָאװ ,ןַאלּפָארעַא ןַא ענליװ רעּביא ןזיװַאּב לָאמַא-טימ
 עשילױוּפע יד ןענייז .סעיצַאמַאלקָארּפ עשילוּפ יינש ַא ןטָאשעג
 ןיא ןפָאלעגנײרַא עטעּפָאסרַאֿפ טַאירַאסימָאק=טגנודליּב ןופ "םירבח
 ןיא רעטיצ ַא טימ ןוא ,טעּברַאעג טָאה רעטייוו .ַא ואוו ,רעמיצ
 :טגערפעג םיא ןָאצ ַא ןָא ןָאצ ַא ןופ שינעּפַאלקַא ןוא םיטש
 -- ,ץלַא ךָאד טסייװ ןוא םכחַא ךָאד טייז ריא !רעטיײװ רבחח
 =ײװ .ַא ".?ןעמוק ןלעװ "עסייווח יד זַא ,תמא זיאיס יצ :טגָאז
 לכימש ןשיטסַאקרַאס ַא טימ ןָאטעג קוק ַא ייז ףיוא טָאה רעט
 ,ןעמוק טעװ יקסדוסליּפ :גָאט רעד יװ רָאלקח :טרעפטנעעג ןוא
 עקיזָאד יד) !"ןעלּבמיצ* סע רע טעװ יַא--ןוא ,ןכיגניא רָאג ןוא
 ןשילױּפ ןשיפיצעטס ַא טימ ןּבעגעגרעּביא רע טָאה ערָאּפַאטעמ
 -- -- -- *!ןרעװ סייה שזַא טעוו'ס --- ,(קירדסיוא

 =סייֵגַאְּב ןעװעג זיא ,ןקַאילָאּפ יד טּבילעג טָאה רעטייוו .ַא
 ?סטייהיירפ ערעייז רַאפ ,טסנוק ןוא רוטַארעטיל רעייז רַאפ טרעט
 ךָאנ ;גנואײרפַאּב רעייז ןופ םולח םעד טמולחעג טָאה ,רעפמעק
 ,עיצַאנ עשיליוּפ יד זַא ,טּבױלגעג "44, עטמירַאּב סעשטיוועקצימ
 ילצעּפס ַא סעּפע ןריפוצסיוא ןפֹורַאּב ןיא ,עשידיי יד יו טקנוּפ
 רעכילשטנעמ רעד ןופ סעצָארּפ ןשירָאטסיה םניא עיסימ עשיפ
 םושּב ןוא ןעמוק רעיײז ףיוא טרַאװעג טָאה רע ןוא --- ,רוטלוק
 ..ענליוו ןזָאלרַאפ טלָאװעג טינ ןפוא

 ,ענליוו ןיא חסּפ רַאפ געט עכילטע קידנעייז ,טָאה ןיקלע זַא



 סם! ןֵש

 .ַאֹּב ןיק חסּפ ףיוא םיא וצ ןעמוק םימחר םיא ייּב ךיז ןטעּבעג
 העש ַא ,ףוסל רעּבָא ,טמיטשעגנייא טַאהעג ןיוש רע טָאה ,קסיורּב
 רע ..ןרָאפעג טינ זיא ןוא טַאהעג הטרח רע טָאה ,ןרָאפ ןרַאפ
 שַאיניב ןײק ןרָאפ וצ געט ערעדנַא יד ףיוא טיירגעג ךיז טָאה
 "יא  ,ָאװָאנָארָאװ ,קינשטעלָאס-סיױרג ןכוזַאּב םעדכָאנ ןוא ינָאק
 רַאפ טיירגעג וליפַא טָאה טנגוי רעװָאנָארָאװ יד ,ןודַאר ,קָאשיש
 ףיז ןעז וצ טרַאגעג ךילטפַאשנדײל טָאה רע --- ,טנװָא ןַא םיִא
 ןופ רעדילגטימ ענעּבילּברַאפ עלַא טימ םיטניא ןעגנערּברַאפ ןוא
 יד טימ טַאלג ןוא םירבח-סטייהדניק ענייז טימ ,החּפשמ רעד
 ןופ טייקטליופעצ רעד ךָאנ ,,"לטעטש ןופ ןשטנעמ עּביל עטלַאװ
 לטעטש םוצ ןגיוצעג ךיז המשנ ןייז טָאה רוטלוק רעשיטָאטש רעד
 עטנַאקַאּב ייּב ךיז טָאה רע .."טייקנייר ןוא טײקצנַאג ריא טימא
  ,"ץוּביקק רעקשישייא ןגעװ טגערפעגכָאנ סערעטניא סיורג טימ
 סָאװ סרעדנוזַאבש ןוא ,תובישי רעקרָאּבָאלס ןוא רענודַאר ןגעוו
 רעד ,"םייח ץפחװ רעטלַא רעד שטנעמ רעקידריװקרעמ רעד טכַאמ
 | .."תוימורּת תודימ לעב;

 ,טירט ףױא ןוא טירש ףיוא טייועג רע טָאה סטוג ןוא
 ןטצעל ַא טימ--םעד :סקניל ףיוא ןוא סטכער ףיוא תובוט ןָאטעג
 ,טרָאװ טוג ַא טימ--םעד ןוא "עקנערעקח רעדָא ?רעװעיַאלָאקינײ
 טעּברַא טימ טגרָאזרַאפ םעד ;"טלעג רַאפ רערעײט זיא סָאװװ
 ןעיוּב וצ ,סעּפע ןָאט וצ טרעטנימעג םעד ןוא שרעדנַא יצ ױזַא
 טײצ רעד ןיא ,"םוריח תעשּב, טציא אקווד ללּכ ןרַאפ ןפַאש ןוא
 =ל עשירעפעש טכוזעג לָאמַא רעדיוװ ןוא ...ןּברוח ןסיורג םנופ
 ,ײז טרעטנומעג-טקעוװעג -- ןענופעג זַא ןוא ,תוחוּכ עשירַארעט
 ?קיטנעהּפָא יב טומ םעד ןּביוהעג ןוא רעגנַאפנָא ןעוועג ברקמ
 :לרעגּפָארַא רעדָא עטצַאשרעטנוא ,עטצַאשעגּפָאײטינ ,ענערָאװעג
 ,ךלימ ,לדייא ,טזָאלעגוצ יא ץלָאטש יא---לָאמעלַא ןוא ,."ענעס
 ןסייה ַא ןיא עלעטניװ ליק ַא יװ ,טעלגעג טלָאװ רע יװ ,טרַאצ
 יו ױזַא ןרָאװעג ,תוכז ףכל ןעװעג ןד ןעמעלַא ..,גָאט-רעמוז
 =ײב םוש ןייק טימ טינ ןפור םיא לָאזימ ,טלָאװעג ,,,קיּביגרַאפלַא
 -עשטיא וליּפַא ,ריאמײקיזייא רעדָא ריאמ-קחצי טושּפ רָאנ ,ןעמָאג
 =ַאשעג רע טָאה סמענעי ,ןעוועג ּביל ךיילג םיא זיא ץלַא-- ,רעַײמ



 סם1ש

 .טגנַאלרָאפ טינ טשינרָאג סלעירעטַאמ ךיז רַאפ ןײלַא ןוא טעוועג
 ןַא טכַאמעג טײצ עטצעל יד רע טָאה ,המשנ ענײר:לָאטשירק ַא
 רעדָא ְךיז ןיא ןטפיטרַאפַא ןקילייה ןקידעּבעלַא ןופ--קורדנייא
 --. -- -- ןטלעװ עטייוו ערעדנַא ץנַאג ןיא ןטכַארטרַאפ ַא

 םעד .ןּבעגעגרעּביא יירטעג ןּבילּבעג ןֹוא ןעוועג זיא רע :
 .שטנעמ רעקיזנדײל-רעקידנטעּברַא רעד ןופ לַאעדיא ןטסקילײה
 תודוסי יד ףיוא ןּבעל סָאד ןעיוּברעּביא ןופ לַאעדיא םעד---טייה
 טָאה ץרַאה לדייא ןייז .טיײקיטכערעג רעקיּביײא רעטולָאסּבַא ןֹופ
 ןעעדיא עטסקילײה יד טגָארט ןעמ יח ,קידנעעז טקיטולּבעג םיא
 ,יד ןָאטעג ןּבָאה סָאד יװ טקנוּפ ,'ןויּפש עטקיטולּברַאפ ףיוא
 ןייז ...סעיגילער טײרּפשרַאפ דרעװש ןוא רעייפ טימ ןּבָאה סָאװ
 רע ןכלעװ ,לַאעדיא-חישמ םוצ--טּבערטשעג רע טָאה ןּבעל ץנַאג
 גנואיײרפַאּב יד סלַא ןפוא םענרעדָאמ ַא ףיוא ןענַאטשרַאפ טָאה
 -ךיתעל ,עיינַא סלַא ,םכותּב קלָאפ ןייז ןופ ןוא רעקלעפ עלַא ןופ
 ,ללּכ רעד ןוא דיחי רעד ,עלַאײעלַא ואװ ,טלעװ עקידאובל
 -רַאפײּביל ןליפ ךיז ןלָאז ןסַאר ןוא סעיצַאנ ,ןעמַאטש ,תוחּפשמ
 :כיײלגעגסיוא ןוא רעטײרפַאּבײלַאיצָאס רעתמא ןַא ןיא טרעדירּב
 ןיק טכוװעג טינ לָאמנײק ךיז רַאפ טָאה רע .טיײהשטנעמ רעט
 טרּפ םעד ןיא ךיז ןגעװ טָאה רע ,סערעירַאק עכילנעזרעּפ םוש
 :גייא ןייק ןּבעל ןייז ןיא טָאה רע .טכַארטעג טינ לָאמנײק וליפַא
 ןופ לָאּבמיס רעד ןעװעג זיא רע . .טַאהעג טינ קילג טֹונימ עקיצ
 ךירטש רעטסשיטסירעטקַארַאכ רעד ןעוועג זיא סָאװ ,שפנ-תריסמ
 -- -- -- המשנ ןייז ןופ

 :םיוא ןקיטסייג סרעטייוו ןופ טנעמָאמ ןטכער ןיא טָא ןוא
 עלַא טַאהעג טָאה רוטלוק עלַאנָאיצַאנ עשידי יד ןעװ ,גייטש
 ןוא סיורג סעּפע ,טרָאװ ײנ ַא םיא ןופ ןטרַאװרעד וצ ןדנורג
 -- -- -- טרעשַאּב שרעדנַא סָאװ לרוג רעד םיא טָאה -- ,סנגייהרעד

 ןעמונרַאפ עגליװ זיא (לירּפַא 19) חסּפ דעומה לוח תּכש
 ןעגנַאגעג זיא טָאטש ןיא .ןרענָאיגעל עשילױּפ יד ןופ ןרָאװעג
 יד ,ןסַאג יד ףיוא לגנַארעג רעכילרעהפיואמוא רעקיטפעה ַא
 .יצ ַא ןיא רעגינ ,ש ייּב טניואוועג טָאה רעטייוו ואוו ,סַאגײדמַאז
 ךָאנ ןט520 םעד גָאטנוז ןופ ךשמ ןיא זיא ,7 'נ זױה ןיא רעמ
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 ,הפי ּביֵל רעטכיד רעד ,ײמרַא רעטיור .רעד ןופ תושר ןיא ןעוװעג
 עקיּבלעז יד ףיוא ןוא זיוה ןקיּבלעז םניא טניואוועג טָאה סָאװ
 "גנוטייצ רעשידייז רענליוו ןיא טָאה ,רעכעה קָאטש ַא טימ ּפערט
 =רעּביא יד ןּבירשַאּב (1919 יַאמ 21 -- ט"ערּת רייא א"כ) 11 ינ
 :ןהעש עטצעל סרעטייוו ןוא טייצ רעד ןופ ןעגנוּבעל

 רָאנ ןטלעז ,ןסַאלעג ןוא קיאור ןעוועג רע זיא ךילרעסיוא

 רע זַא ,םינּפ ןייז ףיוא קוצ ַא ןופ ןקרעמַאּב ןענעק ןעמ טגעלפ

 עכילרעניא ןײז טקיטלעװַאּב רע זַא ,טרעדורעגפיוא ףיט זיא

 טּפַאלקעג ,ןסָאש יד טכַארקעג רעהפיוא ןָא ןּבָאה םורַא---.ורמוא
 ןלַאפעגנײרַא ןיוש ןענייז רעטסנעפ יד ןיא ,סרעפרַאװנלױק יד

 =םיוא ךיז ןּבָאה רימ .ןרָאװעג רעליטש זיא טנװָא ןפיוא ,,.ןליוק

 םעד ןיא טכַאנ יד םַאזנייא ןּביילּב וצ טינ ידּכ ,ןעמַאזוצ ןּבילקעג

 טרעיולעג טָאה סָאװ ,האנש רעכילשטנעמ ןופ םי ןטזיורּבעגפיוא

 יד רַאפ ץוש ַא טכוװעג ןּבָאה רימ .ךעלעקניו עלַא ןופ םורַא

 +גײרַא טינ לָאז ליוק ַא ידּכ ,רעטסנעפ יד טלעטשרַאפ ,רעדניק

 זנוא טָאה רע .ןעװעג קסעתמ םעד טימ ךיז טָאה רעטייוו ,ןעילפ

 יד ןופ .ןלעפַאּב עלַא טליפרעד ,רעדניק עניילק יװ ןּבעגעגכָאנ

 .ןרעדנַא םעד ןייז רתוס ךיילג טגעלפ רענייא סָאװ ,סרעטומ

 =ערכ רעשיאערּבעה ַא ןיא טנעײלעג רע טָאה טנװָא םעד

 *תיּב ןיא םיִנהּכ יד יװ ,גנוּבײרשַאּב יד ,"הדובע, יד עיטַאמָאטס

 =נואווַאּב טָאה רע .הדובע יד רוּפּכ-םוי ןטכירּפָא ןגעלפ שדקמה

 :ַאּב עשינעצס ןוא טפַארק עשירעלטסניק עקיטרַאסיױרג יד טרעד

 ?ליּב יד ןופ טײקכײר יד ,גנוּבײרשַאּב רעד ןופ טײקֿכילגַעװ

 =ײװ .ןגָארפ ענעדײשרַאפ טרירַאּב טנוװָא םעד ןּבָאה רימ --- .רעד

 ,עסערּפ עשידיי ַא ןפַאש ןעמ זומ טציא זַא ,טגָאזעג טָאה רעט

 ףעװעג גנַאל יֹוזַא זיא גנורעקלעפַאּב עשידיי יד רעכלעוו ןָא

 ךיז טָאה'מ .םזיװעשלָאּב ןגעװ טדערעג ןעמ טָאה ץלַא יװ ּרעמ

 ,ףָארטש ַא יו ,שיגָאלָאֿביסמ ןוא שירָאטסיה םיא ןייטשרַאפ טימַאּב

 רעד רַאפ ,דניז עריא רַאפ רעּביא טּבעל טייהשטנעמ יד סָאװ

 :לֵא רעד ןופ ןּברוח ַא וצ ןעגנערּב טוומעג טָאה עכלעוו ,המחלמ

 טריּבורּפ טָאה זנוא ןופ רענייא ?ןייז רעטציא טעװ סָאװ .טלעוו רעט

 =רַאפ רעסעּב ךיז םּתסהףמ ןלעװ ןקַאילָאּפ יד זַא ,תואיבנ ןגָאז



 6( צו

 רעײז ןיא זיאס .רעטרע ערעדנַא ןיא יו ,ןדיי יד וצ ןטלַאה
 רַאפ יז ןּבָאה ,עטיל ןיא ןדיי יד ךיז וצ ןעיציוצ סערעטניא -

 יד רעּבָא ןענייז רעדײלװ :טקרעמַאּב טָאה רעטייוו .דניירפ עטוג
 - י"רעקיטילָפ עטכעלש ןקַאילָאּפ

 ךיז טָאה סַאג רעד ףיױוא .טכַאנ יד ןעגנַאגעגכרוד זיא'סח
 =יֵזַא .טדיישעצ ךיז רימ ןּבָאה ירפ ץנַאג .המחלמ יד ןּבױהעגנָא
 .םינכש יד וצ ןעגנַאגעגּפָארַא ךיא ןיּב ירפרעדניא 10 רעג
 ענייז ןופ רעדניק יד טימ לרעמעק ןיא ןענַאטשעג זיא רעטייוו

 ןוא רפס ןשיאערּבעה םעד ןטלַאהעג ץלַא טָאה ןוא דניירפ עטוג
 .י"הדובע יד טנעיילעג

 ריט ןיא ּפַאלק רעקידרענוד ַא טרעהרעד ךיז טָאה דלַאּב
 ,רעטײװ .ַא !ןענעפע, :יירשעג קידנווְנרִי א ןוא הריד סרעגינ ןופ
 טָאה ,גנַאגנײרַא ןופ סקניל ףּכיּת ןעװעג זיא רעמיצ ןייז סָאװ
 לע ןַא טימ רענלעז עכילטע ןיירַא ןעניז'ס ןוא טנפעעג ךיילג
 ןּביוא ןופ ןרעטייװ ןטסָאמעגּפָא ןגיוא יד טימ טָאה סָאװ ,ןרעט
 ,רעקנַאלש ,רעכיוה ַאזַאװ :קיאור ןפורעגסיוא ןוא ּפָארַא זיִּב
 7! םוק !קיװעשלָאּב רעטכע ןַא---,ּפענק עלַא ףיוא טעליּפשרַאפ
 טָאה רעטסטלע ןַאּפ רעדא :טרעדיװרעד ףיורעד טָאה רעטייוו
 וצ עקַאט ,ןיײנח --- .."רימ וצ טינ ןעמוקעג סיוועג זיא ,תועט ַא
 ךיז ןּבָאה רענלעז יד ןוא ,רעפטנע רעד ןעוועג זיא --- 7! ריד
 םיא טּפעלשעגּפָארַא ןוא ןרעטײװ ףיוא ןפרָאװעגּפױרַא ןיע=ףרהּכ
 : ...סַאג ןטימ ןפיוא ּפערט יד ןופ

 ןגיוא יד ףיױא טליּפשעגּפָא ךיז טָאה עידעגַארט עקיזָאד יד
 .ןַאמרעש יורפ ןיטסיטרַא רעד ןופ

 עצנַאג טָאה סָאװ ,"ןָארַא רבח, דלעה רערַאּברעדנואװ רעד
 ,ריּביס ןוא סעמרוט ןיא טכַארּברַאפ ןּבעל ןגנוי ןייז ןופ רָאי ןעצ
 ?גילעצ:טײשעג ןעגנַאגעגכרוד קערש ןטסדנימ םעד ןָא זיא סָאװ
 ןוא ןּפלַא=רעיײפ עטכידעג ןוא שזַאנָאיּפש ןשירַאצ ןופ ןצענ עט
 ןייז ןטלַאהעגסױא טינ ןּבָאה ןעמרַאדנַאשז ענעּבירטעגכרוד סָאװ
 רעד , ,רעטייוו .ַא רענעקָארשרעדמוא רעד ;קילּב-רעלדָא ןפרַאש
 ןּבעל טימ לופ ,ןרָאי עטסקידנעילּב יד ןיא ןעוװעג זיא סָאװ ,ןַאמ
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 ןעגנונעפָאה עטסקיטכיל טימ ןוא עיגרענע טימ ,ןּבערטש טימ ןוא
 =יורג ןטימ ןרעו םולש טנעקעג טינ טָאה -- ,טפנוקוצ רעד ףיוא
 ,יז טמוק טָא זַא ,ףוס רעד ןיוש זיא---סָאד זַא ,קנַאדעג ןעמַאז
 ןליפ וצ טרעהעגפיוא טינ טָאה רע עכלעװ ,עּפָארטסַאטַאק יד
 רענלעז יד וצ טדנעוװעג קידריװ ךיז טָאה רע ןוא--/'ּפָאק ןייז רעּביא
 :רעטרעװ עקידנריר טימ שיליוּפ ןקידנעגנילק םענייש ַא ןיא

 ,ןשטנעמ ַא ,קלָאפ ןטיײרפַאּב טשרע םנופ ןיז ,טיג טוט ---
 ךָאנ טקנעּבעג טָאה סָאװ ,ךייא דניירפ רעטסעּב רעד זיא סָאװ
 ןשטנעמ ןייק טױט !המשנ !שטנעמ !ךייא ףיוא טרַאװעג ,ךייא
 ,.!ןשטנעמ ןקידלושמוא ןייק ,טיג

 =עג טרירעג טינ ןענייז "תומשנח יד ,"ןשטנעמ, יד רעּבָא
 ...ןעװעג ךילמירַאברעדמוא ןענייז ,ןרָאװ

 מא וד ,ךיד ןענעק רימ !דישז רעטיישעג ,גייווש ---
 ...ןסירעג טפול יד טָאה --- !"רַאס

 טימ ןלַאפעגוצ ןַאמרעש יורפ ןיא קילבנגױא םעד ןיא
 ןעמונעג טָאה סָאװ ,רענלעז םעד וצ רעמָאיעג ןטלפייװצרַאפ ַא
 רענלעז עלַא ייּב ,םיא ייּב ךיז ןטעּבעג ,סקיּב םעד ןלעטשנָא
 יד וצ טָאה סָאװ ,רעטכיד ןקידלושמוא םעד ןטיוט וצ טינ םימחר
 =טנע סלַא !טטיזמוא ץלַא -- ,טינ תוכייש םוש ןייק סעקיװעשלָאּב
 זיאא --- רעטייװ .ַא ןוא ,טרעהרעד לַאנק=רענוד ַא ךיז טָאה רעֿפ
 סָאװ ,טכיזעג גנערטש לדייא ןייז ,ףיילש ןיא ןרָאװעג ןפָארטעג
 טָאה ,קידריװ ןוא קיאור ןּבילּבעג טוט ןטימ םינּפ=לָא-םינּפ זיא
 ןפיוא םיא טיוטעג טָאה סָאװ ,ליוק יד .ןָאטעג קוצ םעניילק ַא רָאנ
 סָאװ ,ןיטסיטרַא יד טעדנואװרַאפ ןוא ןגױלפעגסורַא זיא ,טרָא
 צעשינֹוילּת יד ןופ ןעװעטַאר םיא טווּורּפעג טסיזמוא טָאה
 | == -- -- ?טנעה

 ןשיװצ ט"ערּת חסּפ לש יעיבש גָאטנָאמ ןעעשעג זיא סָאד
 .(1919 לירּפַא 21) ירפרעדניא 8/:10 ןוא 0

 ּביְל רעטײװ טליצרעד -- ,םורַא העש רעּבלַאה ַא ןיאז
 ,ןליוק יד רעטנוא סַאג ןפיוא ןּבירטעג (* זנוא ןעמ טָאה --- ,הפי

 .ןראעגינ ןיא ןהפי (*
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 ,ןסקיּב יד רעטנוא ,לגָאה ַא יװ ,זנוא םורַא ןלַאפעג ןענייז סָאװ
 ןבָאה קידנפיולכרוד .זנוא ףיוא טלעטשעגנָא ןעװעג ןענייז סָאװ
 םוצ םינּפ ןטימ סַאג ןפיוא ןטיוט ַא ןגיל ןרעטײװ ןעעזרעד רימ
 ןגיוּברַאפ טנעקעג טינ ךיז ןּבָאה רימ ,ןגיוא ענעפָא טימ ,למיה
 ,םיא טימ ןענעגעזעג ךיז ,דניירפ רעזנוא ןופ רעפרעק םעד רַאּפ
 -- -- -- /טיוט ןפיוא טרַאװעג ןּבָאה רימ ןֹוא טגָאיעג זנוא טָאה'מ

 טָאה --- ,ןעזייר ,ז טּביירש --- ,רעּפרעק ןטיוט סרעטייוו ןופ;
 ףע ןוא רעדײלק עטשרעּביײא יד ןוא ךיש יד ןגױצעגּפָארַא ןעמ
 ןאו ,זיוח םעד רעביאנגעק עניר:סַאג רעד ןיא ןגיל ןּבילּפעג ןיא
 ?רַאפ רעד .ןּבעל ןייז ןופ םישדח עטצעל יד טכַארּברַאפ טָאה רע
 =עג טינ םיא טָאה ןומה רעטרוּכישרַאּפ טולּב ןופ ,רעטרעדליוו
 ,"ץיירק ןטיור ןשיסורח ןופ לָאטיּפש ןופ רעגיד יד ןּבעגּפָא טלָאװ
 רעטיײװ רעטיוט רעד זיא ירפרעדניא ,ןט:23 םעד ,ךָאװטימ טשרע
 .לָאטיּפש ןיא ןרָאװעג טכַארּפעג

 רעלופהָמיִא רעד ןיא .היול יד ןעועג זיא (' גָאטײרפ
 ןוא בָאה סָאד ןוא ןּבעל סָאד ןעװ ,געט ענעי ןופ עױעטסָאמטַא
 ןיא ןעוו ,רקפה ןעוועג זיא גנורעקלעפַאּב רעשידיי רעד ןופ סטוג
 ,עטעגרהרעד יד ןופ סנטָאש יד טבעװשעג ךָאנ ןּבָאװ טפול רעד
 ןבָאה ,עטקינײּפעג יד ןופ ןצכערק עטקיטשרַאפ יד ןגָארטעג ךיז
 וצ ךילגימ רַאפ ןענופעג טינ ןרעטיײװ ןופ דגיירפ עטנעָאג יד
 טגָאזעגנָא טיג םענייק טָאהימ ,ףילטנפע טיירב היוול ןייז ןכַאמ
 םעד ור רעקיבײא רעד וצ ןטײלגַאּב וצ ןפורעג טיג םעגייק ןוא
 ןליטש ןיא ןעגייז ןשטנעמ עטלייצעג רָאג ,ןּברק ןקילײה ,ןרעייט
 ןזָאלעגּפָארַא טָאה'מ זַא ןוא ,ןורָא םעד ךָאנ ןעגגַאגעגכָאנ רעיורט
 רעליטש ַא טָאה ,רבק םענעּבָארגעגסיוא-שירפ םעד ןיא שודק םעד
 .רַאפ יד ןוא םלוע םעגײלק םעד רעּביא טקוצעגכרוד רעדיוש
 ,"ןגיוא יד ןיא טלעטשעג ךיז ןּבָאה ןרערט עקידוז=קיטפיג עטקיש

 ןבירשעגפיױא טנַאה רעקידרעטיצַא טימ טָאה יקסנַא יש
 :לטערב םעגרעצליה ןטסָארּפ ַא ףיוא

 ,ןסיג הֹּכ ("
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 ךרוד טעגרהרעד ,(רעטייוו .א) יקסשינעוועד ריאמ-קיזייאא

 | ."הסּפ לש .יעיבש ליוק ַא

 .זיא ץלַא .םייחה תיּב ןופ ןעגנַאגעצ ךיז ןעמ זיא ליטשק |

 .יי"טקידנעעג ןעוועג

 ןעמוקעגמוא טנַאה סנשטנעמ רעשירעדרעמ ַא ןופ זיא יױזַא

 -ענער ןלעױוטלוקײלַאנָאיצַאנ רעזנוא ןופ רשכמ רעד שיגַארט

 . יָאְּפַא ףיוא טגָאזעג תודע ןּבָאה קרעװ עטצעל ענייז סָאװ ,טנַאס

 ךיז טײצ עטצעל יד טָאה סָאװ ,טנעלַאט ןקיטכעמ.לעיצנעט

 רעד ןופ שדקמה-תיּב ןיא ןהּכ ַא ןעמוקעגמוא --- ,טילּבעצ טשרע |

 ייױרג ַא ;"הדובעח רעד ןיא ןָאטרַאפ ןעוועג זיא רע תעּב טסנוק

 עטרעטסײגַאּב עטסיירטעג ערעזנוא ןופ רענייא ,טסיאורטלַא רעס

 תירהאּבש ןשיחישמ ןרַאפ רעלגנַאר עקידשפנ-תריסמ ןוא םירוּבג

 טליפעג טָאה סָאװ ,המשנ רעכיוה רָאג ַא טימ שטנעמ ַא ;"םימיה

 ןטילעג טָאה טָאװ ,תאטח ןּברק ןופ ןייּפ םעד ,דניז ןופ רעצ םעד

 .רַאפ ןוא רוד ןייז רַאפ ,רעקלעפ עלַא רַאפ ןוא קלָאפ ןייז רַאפ

 ,ערעזנוא ןטײקכילגעזרעּפ עטסלדייא יד ןופ ענייא---,תורוד עלַא

 ןעמונעגפיוא טָאה ױזַא -- ;סלארשי ןיז עטסנעש יד ןופ רענייא

 =עועד לאומש ןּב ריאמ:קיזייא:קחצי .-- םישודק ןופ טיוט םעד

 | | -- -- -- (רעטייוװ .ַא) יקסשינ
 .טדימש דלָאג .י .א |

 | .ד"ּפרּת טבש ,ענליוו



 גָאליּפע
 ןפָארטעג טוט ןשיגַארט סרעטייוװ ןגעוו העידי עכילקערש יד טָאה רענוד א יו

 רעד ןיא רעריטרַאמ םנופ דנירפ ןוא םירבה עכילנעזרעפ ןוא עשיאעדיא יד

 ןפורעגּפָא ךיז טָאה עסערּפ עשיאערּבעה ןוא עשידײ עצנַאג יד ,טלעװ רעצנַאג

 עסיורג עלַא ןיא . ,רעטײװ ,א ןופ ןפַאש ןוא ןנעל םעד ןגעװ ןעלקיטרַא טימ

 *רעיורט ןרָאװעג טנירָאעגנײא ןעגײז בושי ןשידיי ןכילטלעװלַא םעד ןופ טעטש

 ןיא ,עשרַאװ ןיא ןוא עגליװ ןיא :םענעמוקעגמוא םנופ קנעדנָא םוצ ןטנװָא

 .ןעגרַא ןיא ,קרָאיײוװינ ןיא ןוא ופי ןיא ,ןיװ ןיא ,גרוּברעטעּפ ןיא ןוא וועיק

 לָאמ ףס.א 1919 ןופ ךשמ ןיא ןיא םוטעמוא ןוא .עקירפַא'םורד ןיא ןוא ענגיט

 ,"רעמוטש רעד ,--"גנופַאש עטסמיטניא , סרעטײװ ןרָאװעג טריפעגפיוא

 רעטײװ ואװ ,ןטסילַאנרושז ןוא ןטארעטיל עשידיי יד ןופ ןייארַאפ רעד

 ןופ םישדח עטצעל יד ראפ רעדילגטימ עטסװיטקא יד ןופ רענײא ןעװעג זיא

 'רַאֿפ וצ ןפוא ןקיוריװ ַא ףיוא ןסָאלשַאּב טָאה ,ענליװ ןיא ןעגנערּברַאפ ןייַז

 ןרָאהעג טעדנירגעג ןיאראפ םײבפ זןיא קעװצ םעד וצ ,ןעמָאנ ןײז ןקיבײא

 סרעטײװ ףיוא טכער עלַא רעּבירא ןעײג סע ןכלעװ וצ, ,?דנַאפ2רעטײװ, 8

 קנעדנָא םוצ ,"ןסעיפ ענײז ןופ גנוריפסיוא רעד ףיױא ןוא השורי רעשירארעטיל

 םיא ךָאנ טײצרָאי ןטשרע םוצ ןבעגעגסױרא ןײאראפ רעד טָאה רעטײװ ,ַא ןופ

 לַאֹּב סָאװ ,"ךוּב רעטײװ, ַא ןעזײר .ז ןוא רעגינ ,ש ןופ .דער רעד רעטנוא

 רעד ,קנעדנָא סרעטײװ טעמדיװעג לעיצעפס---רעגײא ;ןלײט ײװצ ןופ טייטש

 עשיטירק ןוא ןכַאז עשיטסירטעלעּב ענעדיישרַאפ ןופ ךונלמאז ַא --- רעטיײװצ

 ןיאראפ:ןטַָארעטיל רעד סָאװ ,הבצמ יד זיא רעּבָא עטסקיטכיװ סָאד .ןעלקיטרַא

 ,שיגארט םנופ רבק ןפיוא טלעטשעג ,ןעזײה ןמלז ןופ חיטאיציניא רעד טול ,טָאה

 רעד :ןּבעגעג ןּבָאה ףיורעד ןעלטימ עקיטיינ יד ,רעלעטשטפירש םעגעמוקעגמוא

 ןטסילַאגרושז ןוא ןטארעטיל עשידיי יד ןופ ןייארַאפ רעד ,,ןײארַאפ-ןטַארעטיל רענליוו

 ,8 .ּב ,,ָאּפָאקפי, ,"עפורט ףענליװ, יד ,הליהק עשידיי רענליוװ יד ,עשראוו ןיא

 (זיוהגזָאר לאיגז רעלטסניק ןופ) טעּברַא יד .החטשמ סרעטײװ ןוא ןיקצעלק

 ןּבלַאהרעדנָא רָאי א ןיא ןרָאװעג קיטרַאפ זיא הבצמ יד ןוא ןגיױצרַאפ ךיז טָאה

 (1922 .גװא 27) ב"פרת לולא 'ג ,(א"פרת תבט) סולשַאּב ןטשרע ןכָאנ םורָא

 גנוליהטנא יד ןעמוקעגרָאפ םלוע ןקיּפעקטנזױט ַא ןופ טײהנזעװנָא רעד ןיא זיא

)51( 



 סו אוו

 ירַאפ 8 טימ רעלדָא ןא ןופ רוגיפ עעלַאטנעמונָאמ א ---- לָאמקנעדירעטײװ םנופ-

 טכַאמ ןוא ןישרַא 41 ךיוה .,לעניגירָא רעעז זיא הבצמ יד ,לגילפ ןטעדנואוו

 יברעב .מ .א ןזח ןופ הרּכזה א ןרָאװעג טכירעגּפָא זיא'ס .,ץורדנייא ןטנַאזָאּפמיא 8

 ייל ןופ סעדער עקידנריר עקיצױַאה ןרָאװעג ןטלאהעג ןענייז'ס ןוא רָאכ ןטימ ןייטש

 ךיױא ,םלוע ןופ ןשטנעמ ןוא רעוט עכילטפַאשלעועג ,ןטסיטרַא ,ןטארעט

 טיוט ןֿפיוא ריש א טנעײלעגרָאּפ טָאה ןיטַײמ ,מ ,ה ,וָאלעַארס ,י ברה ןופ

 / "ױע טייוו .א ןופ

 =רֲאפ וצ ןוױרּפ ענעדײשרַאפ ןרָאװעג טכַאמעג ןענַײז רעטרע ליפ ןיא

 ףיױא ןקעטָאילּביּב ןיא סרעמלַאירעכיּב ןפורנָא ךרוד :ןעמָאנ סרעטייוו ןקיּבײא

 לעיצעפס ןענעֿפע ךרוד ,(.8 ,א ןיײארַאפירערעל רעשידי רענליװ) ןעמָאנ ןייז

 פא ךרוד ןוא (.א .א סערייא:סָאנעוּב ,קרָאיײװינ) ןעמ :נ ןייז ףיוא ןקעטָאילּביּב

 ,(סערײאיסָאנעוּב ,ענליװ) רעטײװ ,א ןיפ ןטרַאקײסטכיזנָא ןקורד

 ןופ גנולמאז א--ןעװעג טלָאװ ןרעטײװ .א רַאפ לָאמקנעד רעטסעּב רעד

 ןעמוקעגמוא המוהמ רעד תעּב ןענַײז קילגמוא םוצ רעּבָא ;קרעװ ענייז עלא

 רעזנוא רַאפ רצוא ןא ןעװעג ןטלָאװ סָאװ ,םיבתּכ עיינ עלַא סרעטײװ ךיוא

 רענערָאלרַאפ רעכײר ןייז ןופ טשער רענַײלק רעד זנוא טּביילּב .,רוטארעטיל

 רעד זנוא זיא רעײט ,ןעד .,רעײט זנוא זיא טשער רעד ךיוא רעּבָא ,השורי

 !רעטײװ .א ןופ רָהֵז
 .טטדימשדלָאג י א



 העדומ-תריסמ

 רעּביא טעּברַא ןײמ רַאּפ טַאהעג כָאה ךיא סָאװ ,ןלַאירעטַאמ יד ןגעװ
 ,עיפַארגָאיּב סרעטיײוװ

 ;ןלַאירעטַאמ עטקורדעג .א

 רעד וצ ןוא ןיקלע .מ וצ ןרעטייװ ןופ ווירּב :1920 ?ךוּבירעטײװ, 1
 "יקסשינעװעד .מ .א, ןרעטײװ .8 וצ ץרּפ ,ל .י ןופ ןוא ימענ ןיטסיטרא
 'נַארפ  ;טדימשדלָאנ .י .א--"ןָארַא רבח , !ןעזייר .ז--(ןציטָאנ עשיפַארגָאיּב)
 -- "רעטײװ .ַא ןגעװ תונורכז עקינײא, !ןיקלע ,מ -- ?תונורכז ןיפ ןטנעמ
 רעד זיא רעװא :שטיװָאנַאלּפַאק ןד -- "רעטײװ .ַא ןגעװ, !;רעדײנש .ב ימ
 רעד רעטײװ, ;גרעבמָאנ .ד .ה --"רעטײמ .ַא, ;יקסװערָאמ .א -- ?רעמוטש
 ןופ רבק םַײב, ;רעגינ .ש--"ןגײװש, !;טרעכיײװ לאכימ ר"ד--"רעקיטַאמארד
 .:צזָאר .ש ,2---."םיבתכ ענעזָאלעגרעביא סרעטײװ .8א ןופ , ;יקסנא .ש --"שודק א
 :ןרָאהנײַא דוד .3---.:(89 'ג ,1920 "טנייה רעיינ,) "ךוּב"רעטיײװ סָאד, : דלעפ
 "ףובירעטייװ, :רעקעּב .י ,4---.(31 'ג ,0 "עמיטש:רעטעּברַא ,) *רעטיײוװ .ַא
 יד, ;(1920 "ןעּבעל ,) "ךוב"רעטיײװ, :טילאש ,מ .,5---:6100 'נג ,0 "גָאט ,}
 "הריפצה,) רטײװ ,ַאל ןורּכז רפס ,6 --- 4628 'ג ,1919 יסײנ עטצעל ,) *ךָאװ
 ;(5--4 ג"נ ,1919 "טלעװירעכיּב ,) "רעטייװ .א, :לזיימ ןמחנ , --- !(1'90 ,0
 ןוֿפ תונודכו, ;שטיװעלַאכימ ,ּב ,8 --- .(1922 "תולירעטעּברא,) "רָאי ןעצ ,
 - . ."תונורכז, :םעדעמ ,װ ,9 --- 011 ןוא 11 דנַאּב ,"טסילאיצָאס ןשידיי 8
 רוטלוק ,) "סעריוד ײװצ , } (1919 ?ןעניגַאּב ,) "רעטיַײװ .8, : װָאקַאװטיל ,מ 0
 רעד רעטײװ .א, :ידלָאטראבייקצאל .װ .11 --- .(1 'ג ,9 "גנודליּב ןוא
 עשירארעטיל , ;יקסגא .ש ,12---:(5--4 ג"ג ,1919 ?,וי,כיּכ ,) ?רענענַאטשעגּפָא
 "בָאמ ,רעטיל , : תובשחמ:לעּב ,13---..({} .ּב ,1908 "עמיטש יד,) ?ןטפירשטַאנָאמ
 --- +(17 .ּב "ןעטפיוש,) "רעמוטש רעד , ;(11 .ב "ןעטפירש טנעבילקעג ,)
 ןפיוא) "רעטײװ .א, ;(14 '1 ,1912 "טייצ,) "ןציטָאנ ,רעטיל , ! ןיגלָא ,מ 4
 : סָאלשנעזיײא ,א ,15--.(9 'נ ,1919 ?טפנוקוצ ,--,"עריטרַאמ רעזנוא ןופ רבק ןשירפ
 ---.(3/ ןוא 21 ב"נ ,1919 ָאקָארק ,"טייצ יד,) "ןצפאש ןײז ןוא רעטײװ ,8,
 --- .(1919 ןילרעּב + ,?גָאטיײרפ , טַאלּבנכָאװ) "רעטײװ .א, :קילערָאג .ש 6



 סם1 אוש

 {י ,"טַאלּבסקלָאֿפ רעודָאל,) "רעטײװ .א ןופ ןעקנעדנָא םוצ, :ׁשֵא םולש 7

 - ,18 --- .("סטרעװרָאפ , רעקרָאיײינ ןופ קורדרעּביא ,212 '1 ,ט"ערּת לולא

 "גנוטײצ עשידיײ, ןוֿפ ןעלקיטרַא יד ,19 --- ,11 'נ ,1919 "גָאט, ןופ ןעלקיטרַא

 ףיוא רעּביל .מ ןוא (קעדאלװ) ם.סמ ןופ סעיזנעצער יד 20---411 'נ ,9

 *טָאלּב=חסּפ, :לבּבורז --- ,3 '1 ,1908 ?טײצ עײג יד, ןיא ",נָאמ ,טיל, יד

 *על,) "רעטײװ .א ןגעװ ןעגנורענירע, :ןָארטיצ ,* .ש .22 --- .8

 "דנירפ רעזנוא,) "טוט סרעטײװ ןופ עידעגארט יד, ;(2 'נ ,1920 "ןעּב

 --.(89 'נ ,1919 "ןעגַארפסנעּבעל ,) "רעטייוו ,א ,,  ןַאמלוש .וװ ,22--,(199 ,ב"פרת

 לקייח ,25---.(08/213 ,1920 "גָאט,) "רעטיײװ ןוא ץרּפ , :יקסווערָאמ םהרבא 4

 ג רעה ריאמ ,26---4391 'ב ,ב"פרת "גָאט רעזנוא,) "ל"ז רעטײװ גַא, :יקסנול

 "זבצמ סרעטײװ, ;שטיװָאלַאנעס ,ז ,27----.(956 'ג ,1922 ?,ט .א,) ?רעטייוו ,8,

 עסערפ רעד ןיא ןציטָאנ ןוא ןטכירַאג ענעדײשרַאפ ,28 --- .(1922 ",ט ,א,)

 ,ןרעטײװ ןגעוו

 דניירפ ,םיבורק סרעטיײװ ןֹופ תועידי עקידעּבעל .ּב
 ,תונורכז עכילנעזרעּפ ךיוא יװ ,עטנַאקַאּב עטנעָאנ ןוא

 םניא העיסנ א טכ מעג ךיא ּבָאה ,הצע -עשירָאגעטַאק סעטעג .קידננלָאפ

 ענַײז טכַארּבלַאפ טָאה רעטײװ .ַא ואװ ,תומוקמ עלַא ןיא -- דנאל סרעטכיד

 רעד  .,לָאירעטַאמ ןכײר א ןעמוקַאּב ןוא ,טנגוי עירפ ןיז ןוא ןרָאײרעדניק

 ןוֿפ עטכישעגיסנּבעל רעד רעביא טעּברַא ןײמ ןפ לײט רעטסערג טײװ

 ןקיזָאד םעד ןופ דָארג דוסי ןפיוא טיוּבעג זיא רעריטראמירעלגנַאר רעזנוא

 עטשרָאפעגכרוד יונעג טסכילגימ ללכּב ןופ ןוא לָאירעטַאמ ןלעגיגירָא טסכעה

 ןדָאירעּפ עקידרעטעפש יד ןופ הּפ לעּבש תועידי עטרילָארטנָאק גנערטש ןוא

 עטרעטײלעג עכילגעזרעּפ ןופ דנורג ןפיוא ךיא יװ ,ןּבעל טרעטייװ ,א ןופ

 ןיא טעּברַא רעכילריפסיוא רעקיזָאד רעד רַאפ ןעמונעג ךיז ּבָאה ךיִא .תוגורכז

 זומ סָאד זא ןוא ןָאט טינ רערעדנא ןײק טעװ סָאד זא ,גנוגייצרעביא רעד

 ייןרעװ ןָאטעג עי רעּבָא

 עקידנגלָאפ יד קנאד ןײמ ןקירדוצסיוא קיטײנ רַאפ ךיא ןיפעג ָאד

 ןּבָאה ײז סָאװ ,ןיעטײװ ןגעװ תועידי עלופטרעװ יד רַאפ ןענָאזרעּפ עבושח

 ןעגײז יײז ןעװ ,םיעדוי ילבו ,קעװצ םעֶד קידנסיװ ,םיעדויּב -- ןּבעגעג רימ

 ,עדנַאל יכדרמ ןוא (יקסשיגעוועד) ביל.ױשמ תּב עּביל :םמות יפל םיחיסמ ןעוועג

 +םהרבא ,ץ"ּכ יולײהשמ ,יקטנַאדלַאג השמיםייח ,שטיװָאנװצלח לאירתכ ןוא האלילחר



 1 אש

 ןוא (יקסשינעװעד) ריאמיקחצי תּב הנח ;(קינשטעלָאסיסױרג) רעטסוש קחצי

 ערטס ףלואװ ;(ינָאקאיניב) יקסנַאליװד יורפ ןוא השמ ןּב ףסוי ,רעיוּב לאומש

 ינַאדלָאג ץזיור ,ךָאלּב לאיתבש ןוא עקלע ;(קָאשישײא) רוגדָאּפ קיזייא ,יקצעל

 "רָאמס) שטיװָאניּבַאר לארשי ;(ענליװ) יקסשינעװעד הרש ;(עװָאנָארָאװ) אקס

 בקעי ;(ענישטשיוקראש) ןָאדרָאג בקעי ;(זדָאל) ןײטשּפע ענעיה ; (ענליוװיןָאג

 "נזָאֵר .ּפ ר"ד ,קינטומ םהרבא ,רעטליוװ קראמ ;(עקירעמא--דנעלװועלק) יקסּבַאװש

 "רעמאק ףסוי ,ןיקצעלק סירָאב ,רעמערק (?רדנסּכלא ,) ידאקרַא ,("ןַאמנַא ,) לָאט

 ,גרוּבליז השמ ,ןיּבשריה ץוּפ ,ןאמקילג םהרבא רעלעטשטפירש יד ;רעכַאמ

 השמ ,ןעזײר ןמלז ,ןעזײר הרש ,שטיװָאנַאלּפַאק ןד ,ןיקלע לדנעמ ,המי ּבייל

 .(ינָאקאיניּב) ןיװעל היח ןוא יקסנַאליװד רּתְסא--סעיפַארגָאטָאפ יד רַאפ } טילַאש

 יַאמ עסיװעג ןגעװ ןלאירעטַאמ ךָאנ ןלעפ םעלַא םעד ךָאנ ןוא

 ןעװעג ךילגימ ןיא לָאמעלַא טינ ןוא טײקיטעט ןוא ןּבעל סרעטייװ ןופ ןטנעמ

 יוצסיױא ,ןטסעמּפָא ןוא ןגעװּפָא ,ןעגנוכײלגרַאפ ךרוד תועידי יד ןרידיווער וצ

 ,תוחנה ןוא תועידי עקידרתוס ןשיװצ עירכמ םעד ןוא הװשה דצה םעד ןעניפעג

 .ןתועט יד ןזײװפיוא ךילכַאז טעװ'מ ןעװ ,ןייז ראּבקנַאד לעװ ךיא

 .טדימשדלָאג .י ,א

 ,תועמ ןוקיּת

 ןַײז ףראד--ןטנוא ןופ 14 ,ש ןוא ןּבױא ןופ 7 הרוש 011 טייז ףיוא

 . ,והילא--רעטײװצ רעד ןוא בייליהשמ רעטסטלע רעד :טרעקראפ

 ;ןץוּביק--ןיז ףראד ה ב ישי טָאטשנָא :ןּבױא ןופ 15 .ש 2428411 ז

 .רוד גימ א ןײז ףראד ק ח ע יײדוד טָאטשגָא ;ןטנוא ןופ 14 .ש

 .רעד טײג הּביס רעשינכעטַא ביצ :"םיבתכח יד וצ הר ל ה

 ןיא רַאנ ,רעפיצ רעקידנפיול רעקירעהעג רעד טול טיג ?בײהנָא רעד , לקיטרַא

 טינ רע זיא ךַאזרוא רעקיגלעז רעד תמחמ ןוא ,װ ,א .א 1063 ,106א8 רדס

 ."טלאהניא , סגיא טנָאמרעד





 קיטסירטעלעּב .ז





 ,געוו ןיא
 | ,ןדניוװשרַאפ ןֹוא טנעוו יד רעּביא ןּבעווש סנטָאש .גוצ רעד טכירק םַאזגנַאל | | ,לקנוט טקניװ לטכיל סָאד ,טלַאק ןוא סָאנ זיא'ס .טרעמואראפ ןוא רעל זיא ןָאגַאװ ןיא ,טכַאנוצ גָאטײרפ .טכַאג רעד ןיא טעּפש
 .ןשָאלרַאפ ןרעוװ ןוא ןלַאפ ,ןגיוא ןופ ןעקנופ םצוגנַאל ןלַאפ סע .טכַאנ עצרַאװש יד טקוק רעטסנעפ ןיא
 ?רעהַא רע טמוק יו; ' : ,ןָאגַאװ ןיא טכַאנוצ גָאטיײרפ .ךילמייה טינ טא םיא ,רימ וצ ןגָארטוצ טכַארּבעג לקעּפ ןייז רע טָאה ךָאנרעד ,ןסעזעג לקניו םניא טײװ רע זיא רעירפ ,ןכש ןיימ ןוא ךיא ;דנַאנַאּב רָאנ רימ ןציז ןָאגאװ ןרעל ןיא
 ,טלַא ןֹוא יױרג ,טדיילקעג םירָא ןוא םורפ ,דיי רערַאד ַא רעכיוה ַא
 ,ססוג ַא ייּב יו ,טפרַאשרַאפ זָאנ יד ,ןּפמורשעגנייא ןקַאּב יד ,רעצ--ןגױא יד ןיא ,טשטיינקעצ ןרעטש רעד
 ,טכעלש ךימ"טהעז רע .קנַארק ןוא טרעיורטרַאפ ,עטנייורַאפ יװ ןגיוא יד ןעגייז םיא יב ? טכַאנ אזא ןיא טרָאפ רעו ?רעהַא רע טמוק יו | ..? יודעי ןַאּפ ָאקעילַאד יצ -- :טגערפ ןוא ןקָארשעצ יו עליו ַא רימ ףיוא טקוק רע ןעגעקרעד טינ ךימ ליוו רע ןוא טרעדנערַאפ הנושמ ,סָאװ ביל .וצ סייוה רעװ ,ךיז טָאה סָאװ ,עטַאט רענעגייא ןיימ זיא סָאד זַא ,רימ ךיז טכוד סע ןוא טפַאשקנעּב טימ ןָא םיא קוק ךיא
 ,,ךייוו ןרָאװעג ץרַאה ןייז זיא ,ןָאגַאװ ןטסיװ ןוא ןטלַאק םניא רעצ ןייז טימ ןײלַא ,למיה ןוא דרע ןשיװצ ,טכַאנ רערעטסניפ רעד ןיא .ןטָאג עכילביל עכילטרעצ לֹוק ןייז ןיא רעה ךיא



4 ִ | 
 רעטייוו יה

 .ךיא רעפטנע--! דיי ַא ךיוא ןיּב ךיא --

 5 | .ליטש טרעוו סע ןוא

 ןיא סנגיוּבנלע יד ןייא טרַאּפש ,ןייא ךיז טרעקיוה ןכש ןיימ

 .קירעיורט ךיז טלקָאש ןוא טנעה יד ןיא ּפָאק םעד טגייל ,ינק יד

 ..טכַארט ןוא רעטסנעפ ןיא קוק ךיא

 :םיא גערפ ךיא .ןגייווש וצ רעווש זיאיס

 | | ,.? טייוו טרָאפ ריא ןוא --

 ןָא רימ טקוק ןוא ּפָאק ןעיורג ןייז רעווש ףיוא טּבײה רע |

 + טניוטשרעד יו

 | ..טייוו רָאפ ךיא ,ָאי ,,,? ךיא --

 טכיזעג עּבלעג-ךיילּב ןייז רעדיװ טלַאהַאּב ןוא טצפיז ןוא

 ..יטנעה עטעילָאזַאמעצ ,ערַאד ,עטיירּב ענייז ןיא

  :ןגײװש ןייז גנַאל טינ טרעיודעג סע

 יךיא רָאפ עשרַאװ ןייק ,עשרַאװ ןייק רָאפ ךיא --

 ןייז ,םירוסי ןופ יװ ,טלצנור ,רעּביא ןיילַא ךיז טסייר רע |

 1 ךיז טלקָאש ןוא ןרעטש ןסיורג

 םשה ןייז לָאז טּביױלעג !ךרבתי םשה ןייז לָאז טּביױלעג --

 .4! ךרּבתי
 -ייּב םוא ןעלדנַאװ ּפָאק ןטלַא ןייז ןיא סָאד ,קיטנעק זיאיס

 סָאג ןײז טימ ןטש רעד םיא ליװ סע .ןעקנַאדעג עטכעלש עז

 עלַא ךיז טלקָאש רע ,רעטנוא טינ ךיז טיג רע רָאנ ,ןגירקעצ

 טָאג ןייז :ּפָאק ןופ תונויער עזייּב יד טּביײרט ןוא רעקרַאטש לָאמ

 ,יטוט רע סָאװ ,סייוו רע :רעקיטכעמלַא רעד זיא

 :עמיטש רעפיט ַא טימ ,ליטש טדער רע .,,

 טגיא ,ײטשרַאפ ךיא ? ריא טייז דיי רעינ ַא ,טגָאז ריא --

 | .םשה ךורּב ,ןיוש סע ךיא ײטשרַאפ

 זיא .ךיא ןיימ ,ןוז ַא ּבָאה ךיא ...טַאהעג ןוז ַא ּבָאה ךיא --

 .ןילַא רענייא ,זנוא ייּב רע זיא רענייא ...דיי רעיינ ַא ךיוא רע

 .ייםשה ךורּב ,ןטלַאהעג טינ זנוא ייּב ךיז ןּבָאה רעדניק

 רע טָאה ךימ .,.,דניירפ ןיימ ,ןלייצרעד וצ גנַאל זיאיס --

 טכַאל ןוא ,ןעמַאמ רעד טימ ,ריא טימ טציז רע .טַאהעג ּביל טינ

 רע .טיוט ןוא ליטש טרעװ ,ןַײרַא יג ךיא זַא ןוא ,טפיטש ןוא



 5 | גע'ה ןיא

 ּבָאה ךיא---! טָאװרַאּפ--זגורּפ זיא יז ,רעטפָארטשַאּב ַא לה טצײז
 ,תואּפ עצרוק .שיסור ןייז לָאז--שיסור .ןּבעגעגכָאג ץלַא ןיוש
 .גיא טלָאװעג ךיא ּבָאה טייקשידיי קנופ םעד ,ףעלקער 9צ רוק
 ןרעזייּב ,ןעיירש געלפ ךיא .ןרעוו ןשָאלרַאפ טשינ לָאז רע ,ןטיה
 ,ּפָאק ןופ ןסייר רָאה ענעגייא יד ,טולשו סח--טשינ ןגָאלש .ךיז
 ,רעמָאל ַא ןרעוװ טגעלפ סע .ןגָארטרעּביא ןענעק טי סע טגעלפ רע
 .מורַא םיא יז טגעלפ טסלָאמַאד ,,,ּבוטש ןיא םאביהעשת ,ןייוועג 5
 :ַאגַא ,ענעדי א ,יז ,בוטש רעדנַא רעד ןיא ןפױלטנַא ןוא ןזלַאה
 :צצ םיא טָאה יז ,טכַאמעג ךילקילגמוא םיא טָאה לז ,עמַאמ עשיר
 ,,טכַאמעג ןזאל

 ןיילַא ךָאד טייז ריא ..ןגָאז  ןייא ךיא לאו סָאװ ,ע --
 ,.| ךָאד ריא טייז ןדיי עיינ יד ןופ !רענעזַאלעצ א קוא

 - ,ןײרַא רעטסגעפ ןיא טקוק ןוא רימ ןופ ּפָא ךיז טרעק רע
 :ןעוו .שינרעטסניפ עטכידעג ַא טגיל דרע ןוא למיה ןשיווצ

 ;טיוא טימ םיוב רעקנַאלש רעסיוױג ַא  יּברַאפ טגנירּפש = ןעווטסינ
 געװ םנופ גנעל רעד ןיא ,ןעו=טיגןעװ } ןגייווצ עטקערטשעג
 ,טסיוו ןוא שינרעטסניפ ועד ןיא טסופ רעדיװ טרעװ דלַאּב ןוא ;קנופ רעמַאזנייא ןא טיטטוג

 ,שטנעמ רעלעדייא ןַא טייז ריא ,העז ךיא .רימ ןיא סָאד טדער גָאטיײװ ןיימ !ןאמרעגנוי ,ליארַאּפ ןייק טיג טָאה --
 דנוא טינ ךוא ךיז טיג .טניושעג טיג רָאג רע טָאה זנוא רעּבָא ,ןייש ןוא לדייא ןעוועג "ןיוא טא ןוז ןיימ --
 !ןטַאט רעייא טגלָאפ ,ןאמרעג-וי ,ריא ץןָאט טנָאקעג ךיא ּבָאה סָאװ ..ןרָאּפעגקעװַא זיא ןוא ...עטַאט ,קיאור יז .רימ רַאֿפ טיג טגרָאז ,רימ טגָאז לכש ןיימ יו ,ןּבעל ןיוש לעװ ךיא .לכש םענעגייא ןייז טלמ טּבעל רעדעיא ! ןעמוק טאפ הבושת ַא ךיא גָאה טפַאשלגניײ--לָאמַא סָאװ עלַאמ .ןעמ :קעג לכש םוצ ,ןרָאװעג רעטלע + טניימעג ּבָאה ךיא ? ןייז רעט .ציא טעװ סָאװ ,ונ :טגערפעג טסָארּפ םיא ּבָאה יא -- ..קנַארק עמַאמ יד ןוא ,ןעוועג יורג ןיוש ךיא ןיב ,ןעמוקעג קירוצ זיא רע תעשּכ ,.ךשוח-לרה יד רעטניה ,תולרּבדמ=ייגש יא ךאנרעד ,הסיפמ ןיא 1 ןעוועגסיוא טינ זיא רע ראו ,טסיירו רע'ו ---

 .טננצבאעישישמו יי סי



 רעטייוו ,א

 סע סָאװ ,סייוומ ןוא רעטעלּב ןטייצ עקיטנייה טזעלימ --

 ןיוש ,םעד ףיוא טכירעג ךיז ּבָאה ךיא ..טלעוו רעד ףיוא ךיז טוט

 ַאזַא ףיוא טרַאװעג ,םשה-ךורּב ,ךיא ּבָאה גָאט עלַא ;טכירעג גנַאל

 *רַאװ ןיא ךיא ּבָאה רעדורּב ַא ...טנייה ןעמוקעג זיא יז ןוא העידי

 ..טריפַאוגעלעט 'וימ סָאד רע טָאה ,עש |

 ןיוש טעװ סע ןוא ןלַאפרַאפ ןיוש זיא סע זַא ,טגָאײמ --

 :עלַא ךָאנ ןעמוק ןיוש לעװ ךיא זַא ,טגָאזמ .ןפלעה טינ ךַאז ןייק

 ,טריסַאּפ ךָאד טָאה'ס ,סייווכ ...!טגָאזמ סָאװ ,סייו ךיא ...ןעמ

 סָאה ,ןַאמרעגנוי ,ריא טגָאז סָאװ .טײרּפַאּב ןּבָאה ייז וליפַא זַא

 ?טײרפַאּב טָאה טכירטג-דלעפ ַא זַא ,טריסַאּפ

 .עג .תּבש םוא ןרָאפ לָאז ךיא ,טנקסס'עג טָאה בר רעד --

 ,ךעּבענ ,תונמחר ַא ...רעטלַא רעד ייּב ,ּבוטש .ןיא הּתנכש ַא ןזָאל

 | ,.,ריא ףיוא

 ּפָאק רעירג ןייז .ךילטייד טינ ןוא ליטש סעּפע טדער רע

 ןגרָאמ טעװ רע יװ ,םעד ןופ רע טכַארט רשפא .ןגיוּבעג דימ זיא

 סָאד טנעה ערעײז ןיא ןטלַאה סָאװ ,יד ןופ רעצרעה יד ןריר

 *גַארק רעטלַא רעד ןופ רעדָא ...ןוז ןקידניז ןקיצנייא ןייז ןופ ןּבעל

 ?לוש ןוויּכּכ טינ זיא רָאנ ,ץלַא ןיא קידלוש זיא סָאװ ,ןעמַאמ רעק

 .יןזָאלרַאפ ןוא קנַארק יװַא טציא יז זיא רעּבירעד ןוא קיד

 ?טסייוו רעוװ
: | 

 לבָא ןַא יװ ךיז טלקָאש רע ,רימ ףיוא רעמ טינ טקוק רע

 ..טצכערק ןוא
 ,וא-ץעגרע רָאנ ,רעירפ יװ רעטסניפ זיא טכַאנ יד ןוא

 ,ךיז טכוד סע ןוא ,לרעייפ ַא זייוונטייצ טקניװ ,טייז ַא ןָא טייוו

 זַא ןוא סיוא םיא ןדיימ רימ זַא ,זנוא ןופ טיײװ:טײװ זיא רע זַא

 ..ןשָאלרַאפ דלַאּב טרעוו רע



 לָבּוי
 ןענַאװנופ ןוא שינעמענוצ ַא רָאנ זיא סָאד זַא ,טסואוועג טָאה'ס רעוװ ןטלעז ןוא לבוי ןפורעג םיא ןּבָאה ,ןטסירק ײס ,ןד" ייסי ,לַא רָאנ .רעלדיפ שרעה ןעוועג זיא ןעמָאנ רעיתמא ןייז

 ,טמַאטש סע
 רעטלַא ןַא ,גנילציו רעשלטעטש ַא ."תישארּבח ןופ רמז.ילּכ ןטשרע םעד ךָאנ ,לקינייארוא סיניק ךָאנ ןעמָאנ ַא ןעוועג זיא סָאד

 ,ןטייצ עגנַאל ףיֹוא ןּבילּבעג סע זיא ױזַא ןוא ןּבעגעג ןעמָאנ םעד םיא טָאה ,ןיק:לבוּת--לטעטש ןופ דימש ןםעד ןוא 'חלשותימ ןפור ,רעטלע ןעיורג ןייז ּבילוצ ,ןײלַא ךיז טגעלפ סָאװ ,דיסח
 .טג לטעטש ןיא רמוײלּכ רעטשרע רעד זיא רעלדיפ שרעה

 טרַאּפשעגנײא ןענַאטשעג זיא רעמלַא ןוא דָאמָאק ןשיװצ = ,ןטלַאה .עג ילכ:סטעּברַא ןַא רַאפ ,ךַאז עקידעכָאװ ַא רַאפ רע טָאה לדיפ סָאד ,סָאװרַאפ טסייוו רעװ ,רָאנ ,לדיפ רע טָאה טליּפשעג .ןעוו
 ,ענַאיּפ ןליּפש רע טגעלפ ,טסעג עטוג רַאפ רעדָא ןײלַא ךיז רַאפ ,ןגעו גונעּת ןופ ,זייוונטייצ ןוא ,טנווייל קיטש רעצרַאװש ַא טימ יז ןקעדוצ ןוא ענַאיּפ רעד ןופ ךעלי .טערּב ענעכָארקעגּפָא עטלַא יד ןּבייר ןוא ןשיװ תונדפק טימ ,לופ יגרָאז רע טגעלפ ירפרעדניא גָאט עלַא .ןעוועג שדוק?ןורא רעקנינ .ייֵלְק ןייז זיא יז ןוא ,ענַאיּפ עקירעזייה לסיּב ַא ,עקנַארק ַא ,עטלַא ןַא

 ,רעטסעקרָא ןיא רָאשזיריד רעד ןייז לבוי טגעלפ ,לַאּב ַא ףיוא ץירּפ ַא ייּב ןעווןטלעז רעדָא ,ןטָאנ שרעדנַא טינ טרעדָאפעג טָאה'מ ואוו ,הנֹותח רעכייר א ףיוא ןליפש ןפרַאד טגעלפימ תעשּב ןוא םיפּתוש יד ןופ רענייא ןעוועג זיא לבו .רמוילּכ ריפ ןופ רעטסעקרָא ןַא ןעוועג יא לטעטש ןיא
 ירבע-ןטָאנ ןיא ּפמעט זיא רע סָאד ,ןגָאז ןילַא טגעלפ לבוי

 .קירעהעג יו תיבףלא ןשירמזלּכ םעד םויה:דע טיג סײװ ןוא
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 ןענעק קנילפ ייז לָאז רע ידּכ .ןעוועג רייגמ רע טָאה ןטָאנ ענייז

 "ער ףיוא ,ץמק ַא ןענַאטשעג "ָאדז ןדעי ףיוא םיא ייּב זיא ,ןזעל

 טַאהעג ללכּב טָאה רע .װ .זַא .א ץמק-ףטח ַא--"לָאס/ ףיוא ,לגס ַא

 טנָאקעג טינ טָאה רענייק ןכלעוו ,ןושל ןשירמז:ילּכ םענעגייא ןייז

 =עגוצ ןושל ןייז ֹוצ ןעוועג ןיוש ןענייז םיפתוש ענייז .ןייטשרַאפ

 רעכייר ַא רַאּפ עיציטעּפער ַא תעּב ,טגעלפ רע ןעוו ןוא ,טנייוו

 :ןעיירש רעטציוװשרַאפ ַא ןוא ןרישזיריד ,לַאּבַא רעדָא הנותח

 ןגעלפ *..! ןשקָאל ,,יירד ,ייווצ ,סנייא ! ןשקָאל ,יירד .,ייווצ ,סנייא;

 טגיל דָאמַאק ןיא ןטלַאהַאּב ףיט ..טניימ רע סָאװ ,ןייטשרַאפ יז

 יעּבירשרַאפ ַא ,ריּפַאּפ-רעקוצ עסייוו ןופ ךוּב רעּבָארג ַא ץלבוי ייּב

 ,ץיצמק טימ ןּבירשרַאפ ןענייז רעטעלּב עצנַאג ,ףוס ןזיּב טעמּכ רענ

 -רַאפ ןעמעלַא ןופ ,עמיטניא סלבוי זיא סָאד--,ן'לגס ,ץקיריח ,ן'חתּפ

 רענייק סָאװ ,רעדיל עמייהעג ענייז ,גנופַאש עשילַאקיזומ ענעגרָאּב

 וי ..טינ ייז ןופ טסייוו

 -לעסרַאמ יד לָאמַא טָאה לבוי ױזַא יװ ןוא ואוו ,טסייוװ רעוו

 -י | .יטרעהעג עזֶעי

 ןוא ןוגינ ןעײנ םעד ןופ טרירעג ןעמוקעג רע זיא םײהַא

 רעד ןעוועג זיא סָאד ,ןּבירשרַאּפ ךוּב ןעמייהעג ןייז ןיא םיא טָאה

 ךָאטנָא דיל רעיינ םעד טנעקעג טָאה רע ןכלעוװ  ,דובּכ רעטסערג

 ,טסעג ענעמינעגנָא םיא וצ ןעמוק טציא ןגעלפ סע ןעוו

 לבוי ןוא ריט יד ןרַאּפשרַאפ ,ןדָאל יד ןסילשוצ טסעפ ןעמ טגעלפ

 טימ ןרעפיל ענַאיּפ רעקירעזייה רעטליקעגוצ רעד ןופ טגעלפ

 +:רעטעּברַא רערענָאיצולָאװער רעד ןופ רענעט יד ענימףושיּכ ַא

 | : | ,דיל

 !דךיל עפרַאש ַא --

 טינ רָאט ןעמ סָאװ ,ןסירדרַאפ ץלַא םיא טגעלפ סע ןוא

 ןסַאג יד ןיא קנַארפ ןוא יירפ ,ךיוהרעדניא ןליּפש דיל ַאזֹא

 .טגָאמעג טָאהימ זַא ,טײצ ַא ןעמוקעג זיא סע רָאנ

 גָאטנָאמ ןוא ,גָאטנוז ןעגנַאּפעגנָא ךיז טָאה .קיירטש רעד

 יססעּפינַאמ ןופ טסואוועג ןיוש ןעמ טָאה גָאטיײּב ףלעוװצ רעגייצ ַא

 ןיא ןפורעג טָאה'ס רעװ. ,טינ רענייק טסייװ סויה:דע ןוא

 ןסיורג ןפיוא זיא ךָאד ןוא ,ענָאפ יד ןעגנערּב ןסייהעג טָאה'ס רעװ



 ןוא ןעװעג לטעטש ןופ גנורעקלעפַאּב עשידי עצנַאג יד קרַאמ

 ,ןטימניא ןוא עגנעמ רעד רעּביא טרעטַאלפעג טָאה ענַאפ עטיור ַא

 הנושמ ןוא ןענַאטשעג רעכיילּב ַא ץימע זיא ,ןעמעלַא ןופ רעכעה
 : ןעירשעג ךיוה

 ,! טינ טביולג --
 ןעוועג ןעמעלַא זיא סע ןוא טּביױלגעג ךָאד ןּבָאה עלַא ןוא

 סָאװ ,רעד וליּפַא ןוא ,בוט-םוי:רעמוז ַא ןיא יװ ,ךיליירפ ןוא גנירג
 ךיוא ןילַא טָאה ,לפייווצ ןייז ןיא גיקענטרַאה יֹוזַא ןעוועג זיא
 | .טּביֹולגעג

 וצ ךיז ליטש ןעגנַאפעגנָא עגנעמ יד טָאה לָאמַא:טימ ןוא
 ןדלַאװ ןטכידעג ַא ןיא רעמיוּב ןשיור סע יװ ,ןשיור ןוא ןגעװַאּב
 ןיא ריא ןשיװצ ןוא ןעגנַאגעגסױרַא סיוארָאפ זיא ענָאפ עטיור יד
 ,טלעטשעג רעטטסעקרָא ןייז טימ לבו ךיז טָאה עגנעמ רעד

 | .! טייהיירפ יד עּבעל סע --

 ןייז טימ לבו טָאה ףֹּכיּת ןֹוא .ןייג ןזָאלעג ךיז טָאה'מ ןוא
 ,רעטײמורט ןופ סַאּב ןטלַא םעד טקעװעגפיוא לדנעגייּב-לדיפ
 ןּבעגעג קניװ ַא ,עטיילפ רעקידוװע'נח רעד וצ ןַאטעג לכיימש ַא
 רע טָאה ,ןּבילּבעג טינ לײה ןייק רעמ זיא'ס זַא ןֹוא ,לדיֿפ םוצ
 :טּפַאכעגרעטנוא עלעדיפ רענעגייא ןייז ףיוא

 ..דנע ןַא ײרעּפַאלקש ןופ טכַאמ ןוא --
 -עג טסעג עקידנעטש ענייז םיא ייּב ןענייז טנװָאניא תעשּב

 יד טינ ןוא ריט יד טינ ןסילש טפרַאדַאּב טינ ןיוש ןעמ טָאה ,ןטעז
 יֵל עקידנענערּב ערעדנַא ןוא יד ןעגנוזעג יירפ טָאהימ ןוא ןדָאל
 "מָאקַא טָאה ,רעכיילּב ַא ,רעדימ ַא ,לבוי ןוא ,ףמַאק ןסיורג ןופ רעד
 .ענַאיּפ רעטלַא ןייז ףיוא טרינַאּפ

 "עג טכַאנ רעד ןיא טעכש ויּב ךָאנ רע זיא ךָאנרעד ןוא
 =וצ עסייוו ןופ ךוב םענעטלַאהַאּברַאפ ןייז ןיא ןּבירשעג ןוא ןסעז
 .סנכייצ עשיטסייהלּבק ענעגייא ענייז טימ ןעייר עגנַאל ריּפַאּפ-רעק
 ריא ןופ ןעיצ ןוא ענַאיּפ רעד וצ ןמיול קיטסַאה רע טגעלפ טּפָא
 לָאמ ַא ,עקיטכעמ ןוא עכיוה לָאמ ַא ,רענעט ענעדיײשרַאפ ךעלרינש
 רע טָאה סָאד ...ןייוועג-רעדניק ַא ןופ יו ,עקניניד ןוא עכַאווש
 ..ןפַאשעג רעדיל עיינ טייהיירפ רעד ערע רעד וצ
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 .יירפ סָאד ,לטעטש ןיא טדערעג ןעמ טָאה ןָא ךָאוװטימ ןופ
 יד סָאד ,םָארגָאּפ ַא ןייז טעװ--גָאט-לּבַאט ַא ןעוועג זיאיס---גָאט
 ןֹופ עיצַארטסנָאמעד רעד רַאפ ןענעכערּפָא ךיז ליוו האמ עצרַאװש
 .רעטסעקרָא םעד רַאפ טּפױהרעּביא ןוא "סעדישזז יד

 ,וװַאטסירּפ רעד טגָאזעג טָאה--! קיזומ ןזייוו ייז לעװ ךיא --
 ענעקָארשעצ ןעגנַאגעגמוא ןענייז םיּתבילעּב עשלטעטש יד ןוא
 טלָאװ ,רעטסעקרָא רעד טינ ןעוו זַא ,ט'הנעטיעג ץלַא ןּבָאה .ןוא
 ןטָאשעג ךיוא טָאה הָאמ:עצרַאװש יד ןוא ,קיאֹור רעּבירַא ץלַא
 .,,רעטסעקרָא ןרַאפ טּפיױהרעּביא לּבעװש ןוא ךעּפ

 ןעגנוזעג טָאה'מ .ץוש-טסּבלעז רעד ןסעזעג זיא ירפ ןייג ןופ
 סָאװטע ןעוועג זיא ןעמ ,רעזעוורענ ,רעליטש לסיּבַא ,תמא ,רעדיל
 טעמּכ ןעוועג זיא ךָאד ,רעקיטפעה ןעגנוגעװַאּב יד ןוא רעכיילּב
 | ,קיטומ ןוא ךיליירג

 עלײוװ עלַא ךיז ןעמ טָאה ןגרָאמירפ ןצנַאג ַא שטָאכ ןוא
 ןבָאה ךָאד ,הרושּב עטוג יד ןגָאזנָא ןעמ טמוק טָא זַא ,טכירעג
 ןײגײּברַאפ טעװ גָאט רעד זַא ,טּפָאהעג ןצרַאה ןיא ףיט עלַא
 למוט ַא ןרָאװעג סַאג ןפיוא לָאמַא:טימ זיא סע תעשּב ןוא ,ליטש
 טלָאװעג טָאה ןוא רעכיײלּב ַא ןפָאלעגנײרַא זיא רענלורטַאּפ ַא ןוא
 .עג סָאד ןיא--,טנָאקעג טינ ןפוא ןייק רַאּפ טָאה ןוא ןגָאז סעּפע
 .ַאּב ןוא רענעלּפ עלַא ןטעגרַאפ טָאה'מ זַא ,טכירעגמוא יױזַא ןעוו
 טרַאּפשעג ןוא ןָאטעג זָאל ַא לָאמַא:טימ ךיז ןּבָאה עלַא ןוא ןלעפ
 ןופ ךיט רעגנע רעד ןיא ןרעדנַא םעד רענייא טרעטשעג ןוא ךיז
 : ןעירשעג עלַא ןּבָאה ייברעד ןוא עקטַאכ רעניילק רעד

 | א! טינ טפיול ! זײװרָאּפ טייג --
 עלַא ןיא ןעגנַאפעגנָא טייצ ןייא ןיא ךיז טָאה םָארגָאּפ רעד

 ןיהואװ ,טסואװעג טינ טָאה רענײק ןוא לטעטש ןופ ןקע ריפ
 | ...ןייג וצ רעירפ

 ןייװרעטרע רָאנ ,ןעוועג ליטש טעמּכ ןיוש זיא ריפ רעגייז ַא
 ףיוא ךיז טָאה לבוי זַא ןוא .רענייטש טימ ןפרָאװעג ךָאנ ןעמ טָאה
 ,העז ןעגנַאגעג זיא ןוא קילדנהעצ ןטרעפ ןופ טײרּפַאּב עלייוו ַא
 ןטייוונופ ךָאנ רע טָאה ,םייה רעד ןיא םיא ייּב ךיז טוט סע סָאװ
 עסיורג ןהעזרעד ,רעטסנעפ ענייז ןעוועג ןענייז סע אוו ,טרָאד
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 םיא טָאה ,רעטנעענ ןעגנַאגעגוצ זיא רע זַא ןּוא ,רעכעל עצרַאװש
 םעד ןכָאטשעגכרוד יװ וזַא ךַאז עטלַאק ַא ןוא עפרַאש ַא סעּפע
 ..ןענַאטשעג טרָא ןייא ףיוא ךילגעווַאּבמוא טייצ ַא זיא רע ןוא חומ

 .רַאפ ַא םוא טייג ,טינ רעמ רע טליּפש ןָא טסלָאמַאד ןופ
 ,םיא ךיז טכַאד סע ןעװ ,לָאמַא ןוא ,לטעטש ןרעּביא רעטכַארט
 ןָא רע טּביײה ,רעכעל עדנילּב ,עטיוט ,עסיורג רעדיוװ טהעז רע זַא
 ..ךָאנ םיא ןגָאי רעדניק=רעפיטש ןוא ןעיירש ןוא ןפיול וצ

 .ןכָארּבעצ ענַאיּפ ןייז ןּבָאה סעלימָארג יד



 .דמערפ רעד ןיא
 טָאה יז .םיא טימ ןײג וצ טדערעגנייא םיוק יז טָאה רע

 :טרעּפמַאעג גנַאל ךיז
 !ןייטשרַאפ טינ לעװ ךיא ...שיליֹוּפ ןדייר טסעװ וד --
 עקיצנייא יד ןיא סָאד ןוא ,שיסור טדער ןוא טייטשרַאפ רע

 רָאג .ןדערּפיונוצ ךיז זיא סע יװ ןענָאק ייז רעכלעוו ףיוא ,ךַארּפש
 טוטש לקניוו ַא ןיא יז טציז ,דניירפ ןוא םירבח ענייז ןעמוק'ס ןעוו
 רעטכעלש ַא ןײרַא ריא טלאפ סע ןעו ,לָאמַא ןוא .טמעשרַאפ ןוא
 ,ןעלדָאנ עפרַאש עטלַאק טימ ּבײל ןרעּביא טפיול סָאװ ,קנַאדעג*

 וצ טינ ךיז ןָאק יז עכלעוו טימ ,ייז סָאד ,ריא ךיז טכַאד סע ןוא
 ףךיז יז טּפַאכ ,סָאװ טסייוו רע ריא ןגעוװ ןעניימ ןזומ ,ןדערפיונ
 טלָאװ יז יו טקנוּפ ,םיא םֹורַא סָאװסעּפע טוט ןוא דניק םוצ
 ףיא טסנרע יװ ןוא יא דשח רעייז קיניזטכײל יװ ,ןזייוו ןלעוו
 רעייז ןופ םינּפ ַא יז טָאה ןַאד ןוא ...זיוה םעד טָא ןיא זיא עגַאל
 ןוא טשינרַאג סייוו סָאװ ,רעטומ רעטעװערָאהרַאפ ,רעטיהגאדירַאפ ַא
 .דניק ריא רעסיוא ןסיוו טשינרָאג ליוו

 ןרעה ןעגנַאגעג זיא יז ןוא טדערעגנייא יז טָאה רע
 טציז לשיט ַא ייּב ,ריט .ןשיוװצ ןיא ,ןטימ ןיא ...ןרעמוצ ייווצ

 ןשטנעמ עדמערפ לסיּבַא רַאנ ,ענעגייא ןציז םורַא .טדער ןוא רע

 =געװַאּבמוא--רענעדירפוצ ןוא רעטניזעג רעטכיזעג יד ןענייז סעפע
 .ײרדרַאפ--רענעמ יד ייּב ןכירטש יד ןיא קורדסיוא ןַא ןָא ,עכיל
 ליפוצ--ןעיורפ יד .ןויּפש עניילק יװ עטלציּפשעגסיוא ,ןסנָאװ עט
 עגנַאל טימ ,סיורג טיה יד ;קַאמשעג ןָא ,קידנעיירש ,טצוּפרַאפ
 .טיה יד ףיוא ןעלגיופ עצנַאג--עקינייא ייּב ,ןרעדעפ עקיציּפש

 ןליוה ַא טימ עקיצנייא יד זיא יז סָאד ,טציא ךיז טּפַאכ יז
 :יױפ טָאה יז סָאװ ,סָאד טהעז ןוא קיאורמוא ךיז טקוקַאּב יז ,ּפָאק
 .רַאװש רענעגָארטעגּפָא ריא ןופ ןטימ ןפיוא :טקרעמַאּב טינ רָאג רע
 ןעשטשילב לקַאי םעד ףױא ,םַאלּפ רעסיורג ַא טגיל דיילק רעצ
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 זַא ,ריא ךיז טכַאד סע ןוא ...ךעלּפענק ענרעזעלג עכילגנעל םירָא
 יד ףיוא ,ּפָאק ןליוה ריא ףיוא גנוטכַארַאפ טימ ןקוק ענעי ןוא יד
 טנעה יד .ּפענק ענרעזעלג עוָאלקַאמשעג יד ןוא דיילק ענדורּב
 ריא טרעװ סע ןוא עדמערפ יװ טכעלש ןגיל ןוא גנַאל וצ ןרעוו
 ,םַאזנײא ןוא גנע םעווקַאּבמוא

 רעטרעוו ךיז ןטיש סע ,טינ יז טײטשרַאפ טדער רע סָאװ
 יז ןָאק ןטייוצ םנופ טרָאװ ןייא ,יילּב יװ ערעוװש ןוא עדמערפ
 ןטלַאק ַא ןיא סנּפָארט עקיצנייא יװ ףיונוצ ךיז ןסיג יז ;ןלײטּפָא טינ
 ןעוועג טלָאװ ץלַא יװ טקנוּפ ,קורדנייא ַאזַא טכַאמ סע ןוא .ןגער
 רעהפיוא ןַא ןָא טלָאװ סע ןוא סנקלָאװ ענרַאמכ טימ ןגיוצרַאפ
 טגנירּפש סע ןעוו ןטלעז .ךַאד ןרעּביא ןגער ַא ןּפַאלק קיטראנייא
 לריא ךיז טכַאד לָאמטסנעד ןוא טרָאװ טנעָאנ ַא ,טנַאקַאּב ַא סיורא
 ןזיװַאּב גנילצולּפ ךיז טָאה ,גָאר ַא רעטנוא ןופ ,ץעגרע ןופ זַא
 ,.ךילּביל יז טסירגַאּב סָאװ ,טכיזעג עכילדניירפ ַא

 ..י! ןינוקַאּב --
 ..רעטסניפ ןוא סנקלָאװ טימ ןגיוצרַאפ רעדיוו טרעוװ סע ןוא

 .?טרעטסײגַאּב טינ ןוא טלַאק ױזַא רע טדער סָאװרַאפ
 ןטלַא ןַא ףיוא ךילנע לָאמסכנַאמ זיא ןוא ןקורט זיא םיטש ןייז
 לָאמ טסנעד ..ן'העש ענייז טגָאלש רע תעשּב ,רעגייז ןקירעוייה
 טציא יז טגנילק סָאװרַאפ ...ןעוועג רעקרַאטש ןוא רעטפנַאז יז זיא
 ,,? טייוו ןוא דמערפ יוזַא

 .ּפַאטע ןטימ ..ןעמוקעג רע זיא גָאט ןקידרעטניוו ַא ןיא
 -עג זיא לפרעד רעריּביס םענעריורפרַאפ ןוא ןטלגָאװרַאפ ןיא ןוג
 ךָאנ ריא רעסיוא ןּבָאה לפרעד ןיא .רעמירַאװ ןוא רעקיטכיל ןרָאװ
 ןטרעפ םעד טרָאד ןיוש טָאה רענייא .טניואוועג עשיטילָאּפ ייווצ
 ּבוטש ןיא םיא ייּב .טַאהעג רָאי ייווצ ךָאנ טָאה ןוא טלייצעג ראי
 טשינרָאג גנַאל ןיוש טָאה ןײלַא רע ןוא רעדניק לופ ןעװעג זיא
 .רַאפ ןעװעג געט עצנַאג זיא ןוא ןעגנוטייצ עטלַא רעסיוא ןזעלעג
 ,םירערּפ עקיטרָא יד טימ ןוא טײקשיײתּבה:לעּב רעד טימ ןעמונ
 .עג זיא רעטייווצ רעד .,ןּבירש סעינעשַארּפ טגעלפ רע עכלעוו רַאפ
 .עג ןצנַאגניא זיא רָאנ ,רענייש ַא ןוא רעקנַאלש ַא ,רעגנוי ַא ןעוו
 ?רעד יד רעּביא ןרָאפמוא ץלַא טגעלפ ןוא געיעג ןיא ןַאטרַאפ ןעוו
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 טימ ,ּפָאּפ ןטימ טּבעלעג טוג וצ ןּבָאה עדייּב ןוא .טסעג ןיא רעפ
 וצרעד ןגעלפ ןוא וַאטסירּפ םעד טימ וליּפַא ןוא יָאװָארימ םעד
 ףיױא ךָאנרעד ןעילפ ןוא ןעמַאזוצ ייז טימ ן'רוּכיש לָאמַא ךָאנ
 טגעלפ ריא ןוא .רעדיל ןעגניז ןוא ףרָאד ןרעּביא "סעקיָארט

 ,רַאפרעד ץלַא ןוא טכעלש ריא וצ ךיז ןעיצַאּב ייז זַא ,ןטכַאד ךיז -
 זיא ריא .,.טינ שיסור ןייק ןעק ןוא ןירעטעּברַא ןַא זיא יז סָאװ
 זייווגטייצ זַא ,םַאזנייא ןוא טמעלקַאּב ױזַא לפרעד םעד ןיא ןעוועג
 עגנַאל יד ןיא רעטניוװ טּפױהרעּביא ןוא גָאט-ןגער ַא ןיא ױעמוז
 ןּבָארג ןטימ רעכיב עריא ןפרַאװ יז טגעלפ ,טכענ עכילדנעמוא
 טכַאנ עצנַאג ַא ,ןשיק ןיא טעּב ןפיוא ךיז ןערוננייא ,ךוּברעטרעוװ
 יו ,ןקוק ןוא עכיילּב ַא ןגיל ןגרָאמ ףיוא ןוא ןעפילכ שירעטסיה
 עטלַא יד ןעמוק טגעלפ סע זיּב ,סנטייוורעדניא ,טעזדנַאלּברַאפ
 רעטרַאצ ,רעפיט ריא טימ טגעלפ ןוא ,ןיטריווזיוה יד ,ַאנװָאליײכימ
 "ַאקנעשטָאדװ ןפור ןוא ןטעּב ןוא ן'הנעט ןּבײהנָא םיטש:רעטומ
 ןייווכעלסיב טגעלפ ץרַאה עטרעווילגרַאפ סָאד ןוא ,(לרעטכָאט)
 .רעמירַאװ ןוא רעכייוו ןרעוו ןוא ןײגּפָא

 טָאה רע סָאװ ,םעד ּבילוצ ןוא .ןעמוקעג ר ע זיא ךָאנרעד
 ןעמוקנײרַא טגעלפ ןוא עשיטילָאּפ ענעי ןופ טלײטעגּפָא ךיוא ךיז
 רעטרעװ עקיּבלעז יד טימ טעמּכ ענעי ןופ ןדער ןוא ריא וצ רָאנ
 טגעלפ ןוא םיא וצ טנייוװעגוצ זייוװכעלסיּב ךיז יז טָאה ,יז סָאװ
 ףיא ייּב ןציז ןוא רעטפָא סָאװ ןעמוק לָאז רע ,ןלעװ ןײלַא ןיוש
 ײטש טנװָא ןיא לָאמנייא ריא טָאה רע תעשּב ןוא .רעגנעל סָאװ
 טָאה ! ,ןפױלטנַא ליו רע ױזַא יו ,ןַאלּפ ןייז טלייצרעד טייהרעל
 =ַאֹּב טָאה רע ןֹוא קרַאטש הנושמ טּפַאלקעג ריא ייּב ץרַאה סָאד
 .ןרָאװעג ךיילּב:טיוט זיא יז יו ,טקרעמ

 סָאוו ךָאנ ריא טייהרעליטש ךיוא רע טָאה לָאמטסנעד ןוא
 ,,,טלייצרעד

 :ןָאטעג לּפַאצ ַא ,לגנעלש ַא יװ ,ךיז טָאה ּפָאק ןיא
 ..? ץ'דמש ךיז --
 עדייּב ךָאד ןּביולג יז ?סָאװ וצ ,ןדנואושרַאפ ךיילג ןוא

 ..!טינ
 ךיא יא ָאד רעטסניפ יװ ,םעד ןופ טדערעג טָאה .רע ןוא
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 רעד ןיא ,טרָאד זיא ןּבעל סָאד קיטכעמ יװ ןוא ,לפרעד םעניילק
 .ָאד ןיא טרָאד טעּברַא עסיורג עקיטכיוו ליּפיו ,טלעו רעסיורג
 טָאה ןוא קיטכעמ ןוא סיורג ןהעזעגסיוא ךיוא רע טָאה ןיילַא ןוא
 : טייהרעכיז טימ ןּוא טסיירד טדערעג

 ...! ןטעּברַא ןלעװ רימ --
 =עגמֹוא רעד ןופ טּפַאכרַאפ םעטָא רעד טָאה ריא ייּב ןוא

 יז תעשּב ןוא גנונעפָאה עילַאװכ רעסיורג רעד ןופ ןוא טייקטכיר
 :טגערפעג ,דיירפ ןופ רעקידנרעטיצ ַא ,עמיטש ַא טימ םיא טָאה

 -- 1ךיֹוא ךיא ןוא- --
 :עג טסעפ טָאה ןוא רעפטנע ןַא ףיוא טרַאװעג טינ יז טָאה |

 םיא ּבילוצ טציא ןענייז סָאװ ,תוחוּכ ענעגייא עריא ןיא טּביױלג
 ױסקַאװעג קיזיר יױזַא

 .ייז ךָאנרעד ןוא טרוּכישרַאפ טּבעלעג ײז ןּבָאה ןכָאװ יירד
 | ,ןפָאלעג ןעמַאזוצ עדייּב יז ןענ

 ,געװ ןיא רעירפ ,טרעדנַאװעג רעװש ןוא גנַאל ןּבָאה יז
 יז .רערעדנַא רעד וצ טָאטש ןייא ןופ ךָאנרעד ןוא ,ןפיול ן'תעשב
 רעטימסירַאפ ַא ןלוש טָאה קינײװעניא רָאנ ,טרַאװעג קידלודעג טָאה
 יוֵזַא ןייז ןייוונטײצ טגעלפ ריא ןוא ץרַאה סָאד ןגיוזעג לפייווצ
 תעשּב ןוא .לפרעד םעניילק ןיא ןטרָאד יו ,קירעיורט ןוא טנלע
 ?לדנשיור רעסיורג ַא ןיא טצעזַאּב עדנע םַא ןיוש ךיז ןּבָאה יז
 .קעוװַא טגעלפ רע .ןָאט טגָאקעג טשינרָאג ןיוש יז טָאה ,טָאטש רעק
 טגעלפ יז ןוא טכַאנײּב טעּפש קירוצ ןעמוק ןוא ירפרעדניא ןייג
 סָאװ ,ןּבעל םעיינ םעד וצ ןרעהוצ ךיז קידנרעטיצ ןוא ןציז רעדָא
 ךעלדמעה ןוא ךעלעקיוו ןעיינ רעדָא ,טגעװַאּב ריא ןיא ךיז טָאה
 .סעפע ןעוו ןטלעז רָאג ןוא .ןשטנעמ םעניילק ןקיטפניק םעד רַאפ
 -רע ןוא רענעלּפ עקידרעירפ יד ןָא ןענָאמרעד ריא טגעלפ סָאװ
 ןּביײהנָא טגעלפ ןייזטסואווַאּב םנופ עלעקניוופ רעטניה ַא ןיא ואוו-ץעג
 :עגמוא יז טגעלפ ןַאד ןוא .גנולפייווצרַאפ ןופ למירעוו ַא ןעלּבירג
 ןײלַא ךילמייה טינ ןייז טגעלפ סע ןוא םיא ףיוא ןטרַאװ רעקידלוד
 ,ןציז וצ ּבוטש ןיא

 רעײז רעטניה ,ןטרָאד ךיז טָאה ,רעטעּפש ,ךָאנרעד ןוא
 גנורעטשעצ ןופ טניוװמירוטש ַא ןוא ןטלָאּפשעג דרע יד ,רעמיצ
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 זיא טפול יד ןוא ןכָארּבעג רעקיטש ףיוא ןּבעל עטלַא סָאד טָאה

 ןופ יירשעג ןקידנּבױטַאּב ןרעייהעגמוא ןַא טימ ןעוועג טלופרעּביא

 ןופ ,ןייּפ רענעזעוועג טינ לָאמניײק ןוא דיירפ רענעזעוועג טינ לָאמנייק

 ...טיוט ןופ רעצ ןקיּביא םעד ןופ ןוא ןְּבעל ןקיטכעמ םענערָאּבעגײג

 ,ןעװעג רעירפ יװ רעליטש ךָאנ זיא רעמיצ ןיא ריא ייּב רעּבָא

 טנײװעג ךיוה טינ טָאה ןעװ ןטלעז ןוא ןגעלעג קנַארק זיא יז

 | ,,דניק ַא

 =עג זיא ןוא ךילנייוועג יו רעירפ ןעמוקעג רע זיא לָאמַא

 סָאד ,טקרעפַאּב לָאמ ןטשרע םוצ טָאה יז ןוא ְךיילּב ןוא דימ ןעוו

 .ןשטנעמ ןטלַא ןַא ףיוא ךילנע ןיוש זיא ןוא טכעלש סיוא טהעז רע

 לָאז רע ,ןליו םירבח יד זַא ,םיא טכוזימ זַא ,טלייצרעד טָאה רע

 ןעװעג םיּכסמ ןיוש  טָאה רע זַא ןוא ,דנַאלסױא ןיא ןרָאפקעװַא

 | :טגערפעג ליטש רע טָאה ךָאד

 .י? ןרָאפ--וטסניימ יו --

 ..ןרָאפעג ןענייז יז
 סע ןוא טנגער סע סָאד ,רעירפ יװ ,ריא ךיז טכַאד סע

 ,ךיור ןטכידעגַא ןופ ןעקנופ יװ .ךַאד ןרעּביא סנּפָארט יד ןּפַאלק

 ,רעטרעװ עקידנעטשרַאפ ענלצנייא רעטּפָא ץלַא סױרַא ןצירּפש

 .לייט ןוא עטרעהעג לָאמַא ,ןעמענ עכילדניירפ עטנעָאנ לייטנטסרעמ

 .נרעמיש ַא סיוא רעדיוו ךיז טײרּפש ךָאנרעד ןוא ,ענעסעגרַאפ זייוו

 | !.ןעמעלַא רעּביא שינרעטסניפ עקיד

 ,לגיּפש רעניילק ַא טגנעה ,טנַאה רעקניל ריא ייּב טנַאװ ןפיוא

 ,טכיזעג עטרעטלערַאפ עּבלעג:ךיילּב ַא טהעז ןוא ּפָא ךיז טרעק יז

 יש רָאה יד ;ןױשרַאּפסנַאמ ַא ייּב יו ,זָאנ עטפרַאשרַאפ עגנַאלַא

 ײװ ,קישטַאלּפ טגיל לּפעצ ענעטכָאלפרַאפ עניילק סָאד ןוא רעט

 עקווַאטס עסײװַא--לקַאי ןצרַאװש ןופ רענלָאק ןפיוא ...טּפעלקעגוצ

 לקַאי ןצרַאװש םעד ןשיווצ טנלע טגיל עסייוו סָאד ןוא ןציּפש ןופ

 סָאד ...רעכיילּב ןוא רעּבלעג ךָאנ יז טכַאמ ןוא טכיזעג ןּבלעג ןוא

 רּבדמ-יינש םעד ןיא לָאמַא יו טרעװילגרַאּפ ריא ייּב טרעוו ץרַאה

 . ךָאד ןוא ענעגײא עלַא יד ןשיװצ המותיַא יװ ךיז טליפ יז ןוא

 ןקוק עלַא סָאד ,רעדיװ ריא ךיז טכַאד סע ...רעמינּפ עדמערפ

 יז ןוא ,עכילסעה ַא ןוא עטרעּפמולעגמוא ןַא ףיוא יו ,ריא ףיוא
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 ?רָאפ עגנַאל ןייז ןקידנערַאפ רעכיג לָאז ר ע ,טּפַאשקנעּב טימ לו
 ענייא ןוא רעמיצ ןיא ךיז וצ ןייג ןענעק רעכיג לָאז יז ,גנוועל
 טרעטנָאלּפ סָאװ ,קנַאדעג םעיינ םעד קירעהעג יו ןטכַארטַאּב ןײלַא
 ..ןרעטנָאלּפסױא טינ ךיז ןָאק ןוא ּפָאק ןיא ריא יב טציא ךיז

 זייוװכעלסיּב ןָא ךיז טּבײה פמָאל רעד ןוא םיראװ הנושמ סעפע טרעװ ןגױא יד ןיא .טכױעג ןייז ןצנַאגניא טלעטשרַאפ סָאוװ ,ללוק םענירג ןטימ ּפמָאל ןפיוא ןגיוא ערַאטש סימ טקוק יז
 ..ןרערט סנּפָארט עסיורג ּפָארַא ןעּפַאק ןגיוא יד ןופ יװ ,טליפ יז ןוא ,..ץרַאה סָאד טרעּבגע ןוא טלּבירג ,טדער רע רעכלעוו טימ ,םיטש עדמערפ יד ןוא ,ךיוא ךיז טעדיוה ןוא ,רעט .יירּב לָאמַא ,רעלעמש לָאמ ַא טרעװ ריט יד .טייטש רע ןכלעוו ףיוא ,שיט רעד ךיז טגעװַאּב םיא טימ ןעמַאזוצ ןוא ןעלקָאש ֹוצ

 טשרָאקָא טָאה סָאװ ,םיטש עקיּבלעז יד ןוא ,ןריט עגנע יד ןיא ךיז ןרַאּפש ןוא ןשטנעמ קילדנעצ עכילטע לָאמַא:טימ ףיוא ךיז ןּבייה סע ןוא עגרַא ףלוא ליטש טרעװ סע יװ ,יז טרעה ךָאנרעד
 ,ייוו ּפָאק רעד טוט רךיא יצ ,ריא טגערפ ,טדערעג ךילדנעטשרַאפ טיג ןוא גנַאל לוזַא
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 ,דניק סָאד ייס ,רע ײס ןעװעג דמערפ ריא ןענייז לָאמ ןטשרע םוצ ןֹוא טדערעג טינ ךיז ןשיווצ יז ןּבָאה טנװָא םעד ןיא
 רעד ןיא ןגיוא ענעפָא טימ ןגעלעג יז ןיא טכַאנ עצנַאג ַא ןוא
 ,ןייז טינ ןיוש ןעק סָאד זַא ,ןעװעג רעכיז טא לז רָאנ ..עכילּביל ךוא עטנעָאנ ,ענעגייא ןשיווצ לָאמַא יװ ןייז ןוא רעטנומ ןוא גנוי רעדיו ןרעװ ,ּבײהנָא ןופ ןּבעל סָאד ןּבײהנָא רעדיוו טלָאװעג ױזַא ךיז טָאה סע ןוא ,ץרַאה סָאד טמעלקעג ןוא ןָאטעג יײװ טָאה סע ןוא שינרעטסנופ רעד ןיא ןעקנוזעג ןוא ןעקנַאדעג , יד טרעטנַאלּפעג וָאלטכַאמ ךיז ןּבָאה סע רָאנ .רעסעּב ןוא רענעש סע ןכַאמ ןוא ןּבעל ריא ןרעד ..עוצמוא יװַא יװ ,םעד ןגעװ טכַארטעג ץלַא טָאה ןוא ףעטסניפ

6( 
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 .ׁשיִא-תֶׁשֲא

 עליטש ערעטסניפ ַא ןיא ,טייצ-תוחילס טָאה עדיל תעשּב
 עסיורג עלעטעטש ןיילק ןיא זנוא ייּב ןעמ טָאה ,טנערּבעג ,טכַאנ

 ןזיועגסיוא טָאה סע ןוא ןהעזעג למיה ןפיוא ןלייז עטיור:לקנוט

 עכלעוו סייוװ רעװ ןלָאז ,טייוו ואוויץעגרע ,טרָאד יו טקנוּפ ,יױזַא
 / דניצרעטנוא דלַאװ ןצנַאג ַא ןשטנעמ עזַאלמייה

 ךוא ןענַאטשעג סַאג ןפיוא זיא לטעטש עצנַאג סָאד טעמּכ

 -ורט ַא ןוא רעקרַאטש ַא ,טניוו ַא ןעוועג זיא'ס ,למיה םֹוצ טקוקעג

 . ןוא טניװ ןופ לסיּבַא ,ןעװעג טלַאק זיא ןעמעלַא ןוא ,רענעק

 - =עגייג ןופ ןוא טייקטכירעגמוא רעכילצעלּפ רעד ןופ ךיוא לטיּבַא

 ןיא ןעניז סָאװ ,ןשטנעמ לָאצ עכילגנייוועגמוא יד ןוא ,טייקיר

 רעד לסיּבַא ,טנַאּפשעג ןוא סַאג ןטימ ןיא ןענַאטשעג טכַאנ רעד

 =עג ךילגע זיא ;סנטייוװרעדניא טקוקעג טרעדנואוורַאפ ןוא ןקָארש

 םירודט עּבָארג יד טימ סױרַא ןענייז סָאװ ,ןדיי ןינמ ַא ףיוא ןעוו

 זיִא גנילצולּפ ןוא ,תנבל יד ןייז שדחמ טכיל:רוּפּכ:םוי טימ ןוא

 ןוא ןשָאלעגסױא טכיל יד טָאה טניװ ַא ,ןדנואוושרַאפ הנבל יד

 ,טגיוטשרעד ןוא טלמוטעצ ןייטש ןּבילגעג ןענייז ןדיי יד

 תרעשה ןייק ןוא ,טנערּב סע ואוו ,טסואוועג טיג טָאה רענייק

 גױא רעּפרַאש ַא טימ דיי ַא ..תמא ן'פיוא ךילנע ןעוועג טינ זיא

 טלקָאשעג ךיז ,ליומ ןיא לדרעּב קיציּפש סָאד טייקעג עלייוו ַא טָאה

 ןוא ןָאטעג ץכערק ַא לָאמ רַאּפ ַא ,ןענוואד םייּב יו טכַארטרַאפ

 + טגָאזעג

 !טנערּב עדיל --
 | .יּכסמ ןּבָאה עלַא ןוא

 דיאימ ןוא ...טכערעג טייז ריא ,טכערעג טייז יא ,ָאל --

 טדערעג ךָאנ ןעמ טָאה גנַאלףכָאװ רָאנ .ןעגנַאגעגרעדנַאנופ ךיז

 א טָאטש עצנַאג ַא טָאה סָאװ ,הפרש רערעייהעגמוא רעד ןופ
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 =ףלאה רעזייה יד ןופ ןּבירטעגסױרַא ןוא ןסערפעגפיוא טכַאנ ןייא
 :עג ןוא רעדניק עניילק טימ ןעיורפ עקנַארק ןוא ןשטגעמ עטעקַאנ
 .טלעוו רעד רעּביא טזָאל

 ןיא ןדער ןעמ טגעלפ בירעמל החנמ ןיּב תּבש טּפיוהרעּביא = |
 ןוא טנערּבעגּפָא טָאה סָאװ ,טָאטש רעכילקילגמוא רעד ןופ לזיילק
 :ָאלעצ עריא סָאװ ,דניז ערעווש יד בילוצ ןענערּבּפָא טזומעג
 עייג ןלייצרעד טגעלפ רעדעי ןוא ,ןעגנַאגַאּב ןּבָאה רעדניק ענעז
 .ַאפ ,תוריבע עטרעהעגמוא עיינ ,עכילקערש ןוא שכילסעה ,םיאטח
 טָאג רעקרַאטש רעד עכלעװ ןוא תרּכ רשפא טמוק סע עכלעוו
 .לע יד טימ יז רַאפ ןענעכערּפָא ךיז זומ ןוא ןּבעגרַאפ טשיג ןָאק
 ..עקידניז יד ןופ ןרעטלע:רעטלע יד טימ ןוא ןרעט

 עגיילק ,רימ ןציז ,שדוק-ןורָא םייּב טרַאה ,עלעקניוו ַא ןיא
 .ןַא יד וצ עגייא ךיז ןעילוט ןוא קיטשרוד וצ ךיז ןרעה ,רעדניק
 רעצרעה עשרעדניק עכייוו יד ,רעטיוועג ַא ןיא ךעלעפעש יו ,ערעד
 ןיא ןעהעז רימ זַא ,זנוא ךיז טכַאד סע ןוא ײװ ןעוט ןוא ןעמעלק
 סָאװ ,םירוחּב עשידיי רעדיל יד ןופ טגטָאש יד טייקלקנוט ועד
 טימ ןצנַאט תּבש ןעייג ,דרעּב יד ןלָאג ,ןיליפּת ןייק טיג ןגייל
 זַא ,ןליפ טינ ןענעק סָאװ ,רעצרעה ענרעזייא ןבָאה ןוא ןעלדיימ
 2יילְק ןוא ץססוג ןוא סעמַאמ עקנַארק ןגיל דניז ערעייז בילוצ
 עניילק ליפוזַא ןיוש ןעייטש סע ןוא ,ןּברַאטש רעדניק עקנישש
 ..טלוע:תיּב ןטלַא םעד ףיוא ,תובצמ טָאטשנָא ,ךעלדנייטש

 ךַאמ ַא זייּב ןוא טלפיײװצרַאפ טיג עטַאט רעד תעשּב ןוא
 :ָאמרעד וצ סָאװ וצ ָאטינ ויא סע זא ,טגָאז ןוא טנַאה רעד טימ
 תּבש ללחמ ןעמ טגעלפ עדיל ןיא ּביֹוא ,ןטייקיגיילק עכלעזַא ןענ
 ,איסהרפב ןייז

 ,ןליּפַא שיא:תשא ןוא --
 + ךיז ןשיווצ ללטש ןדער ןוא ערעדנַא יד וצ ענײא רעגנע ךָאנ ךיז רימ ןעילוט
 | - .|שיא:תשא וליּפַא ,שיא.תשא וליּפַא --
 .רַאפ סע ןוא ,רעטכידעג טייקלקנוט יד טרעוו סע זַא ןוא

 .יײז סע סָאד ,ןגָאז ,ענערָאשעג יו סיוא ןעהעז סָאװ ,ךעלדרעּב עט ..צֹופאַּב יד טימ טייל עגנוי יד ןוא ,לזיילְק ןופ סנטָאש לד ןדניווש
 א
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 ןיוש געמ ןעמ ןוא למיה ן'פיוא .ןרעטש יירד ָאד סיוועג ןיוש ןענ

 יו ,ןגוא יד טימ ײז טקניװ עטַאט רעד ןוא ,בירעמ ןענװַאד

 ַאּברַאפמוא ןַא טימ ייז טפור ןֹוא--! ךייא ןעק'מ :טגָאז רענייא

 | :סָאה םענעטלַאה
 -- !רעהעזנרעטש ! םיליּכשמ ---

 ןטש רעד ןיֹוש טּבעװש סע סָאד ,רעדניק ,זנוא ךיז טכַאד

 ןּפַאק רעצרעה עשרעדניק יד ןֹוא לטעטש רעזנוא ףיוא ךיוא

 ..תורצ עטרעהעגמוא ןופ ליפעגרָאפ .ןרעווש ַא ןיא ןקָא רשרעד |

 . ,ןענערּב ןּפמָאל יד תעשּב ןוא םירָאװ רדח ןיא זיא רעטניוו |

 ךעלמינפ עסַאלּב קידנעטש ערעזנוא ןוא הדמתה טימ ךיז טנרעל

 .ןעלקניפ ךעלעגיוא יד ןוא טקעדַאּב ץנַאלג ןטור ַא טימ ןענייז

 טסַאּפ רעדניק עשידיי רַאפ סָאד ,ןּבױלג רימ ןוא ,טכיל עניילק יװ

 רעדָא ,יינש ןופ סעּבַאּב ןכַאמ וצ ,ךעלטילש ףיוא ןפיול וצ טינ

 ןסקַאװסױא ןוא ןענרעל ,ןענרעל רָאנ ךיז טליװ סע ;ןשטילג ךיז

 .רעמ ךָאנ רשפא ןוא יּבר רעד יװ םורכ יוזַא ןייז ןוא סיורג

 גָאט ַא לָאמ ייווצ רָאנ ,רדח ןיא טינ רימ ןּבָאה רעגייז ןייק

 ןייג לָאמ ןייא ןוא גָאטייּב לָאמ ןייא ,גוצ:ןרישזַאסַאּפ רעד טי !

 :צֹולּפ טרעװ ,לָאמ ןטייווצ םעד טפייפ רע תעשּב ןוא ,טנווָאניא

 ןייז ןופ םַאזגנַאל טקעמש יּבר רעד ;רדח ןצנַאג ןיא ליטש גניל

 ערַאטש עסַאנ טימ זנוא ןופ ןצימע ףיוא טקוק ,עקשוּפ-קַאּכַאט

 טסינ ךָאנרעד ןוא דרָאּב עגנַאל יד םיא ייּב טרעטיצ רעירפ ,ןגיוא

 יתורמג יד וצ-כַאמ עלַא רימ ןוא ...רע

 ,רעטמַאל עקשטיניילק טימ םיהַא ןעמַאזװצ עלַא ןעייג רימ

 ךעלמעזעּב עגנַאל ײנש םעד רעּביא ןפיול סיוארָאפ ןוא ךעלענ

 רעּביא ןכַאמ ןוא שינרעטסניפ עטכידעג יד סיוא:ןרעק ,טכיל ןופ

 | ,זנוא רַאפ געוו ןקיטכיל ַא סַאג רעד

 םייהרעדניא טרַאװ םענייא ףיוא .,..רעדנַאנופ ךיז טייגי'מ ןוא

 ;טנַאה-רעטומ ַא ןופ טעלג רעטרַאצ ַא ןוא טײקמירַאװ עכילּביל ַא

 ןגיל ןוויוא-קַאּב ןסיורג ןפיוא ןוא טלַאק ןוא סַאנ זיא ערעדנַא ייב

 ןענייו ןוא םידגּב ענעסירעצ עטלַא ןיא עטקעדעגנייא רעדניק

 ,לָאװרַאפ טסייװ רעװ ,רדח םעד רעטניה ...רעגנוה ןוא טלעק רַאמ
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 ךילדנעטשרַאּפמוא-הנושמ ןוא שרעדנַא רָאג טלעוו עצנַאג יד ךיז טלייט
 ןיא זנוא ייּב סָאװרַאפ ,ךילדנעטשרַאפמוא רעמ ךָאנ זיא'ס ןוא
 סָאװרַאפ ,טסָארפ ןופ רעטסנעפ יד ןלָאװשרַאפ ױזַא ןענייז בוטש
 דיא סָאװרַאפ ןוא עלעװיא םענרעזייא םײּב ּפָאק רעד יו טוט
 ..קירעיורט ןוא דימ ,ליטש ךילגייוועגמוא ױזַא

 ,קידישער ןוא ןעוועג רעטּפַאהּבעל זיא טנװָא םענעי
 יז ןשיװצ ןוא םינכש עכילטע ןוא עטַאט רעד טציז סע

 ערַאד טימ ,טנעה עגנַאל טימ ,רעכיוה ַא ,שטנעמ רעדמערפ ַא
 ףיז ןעהעז ריא רעטנוא ןופ סָאװ ,עטָאּפַאק ףעגנַאל ַא ןיא ,סיפ
 ץרַאװש זלא דרָאּב יד .ךיש עטמירקעגסיוא ןוא ןזייה עצרוקישרעדניק
 ןייז יז טקעדַאּב לטיה ןצרַאװש םעד טימ ןעמַאזוצ ןוא טכידעג ןוא
 :נַאל ַא ןקעטש רָאנ טזָאל ןוא עקסַאמ רעצרַאווש ַא טימ יװ טכיועג
 רטמורפ ַא ןיא יװ ,ךיז טלקָאש ןוא טײטש רע .זָאנ עכיילּב עג
 ןוא טנעה עגנַאל יד טימ טכַאמ ןוא ,הרשע:הנומש רעקידרוּפּכיםוי
 ףיוה טדער רע ...ךָאנ ךיוא ךיז ןפרַאװ עטָאּפַאק ןופ סעלָאּפ יד
 ןסייר זייוונטיצ ןוא ,רעטרעװ עצנַאג קידנּפיהרעּביא ,ךיג ןוא
 -ַאװצ עלַא םיא ןרעפטנע ןוא ןטַאט ןטימ םינכש יד רעּביא םיא
 :מוא רָאנ ,עצנַאג טימ לָאמַא ןוא ןעיירשעגסיוא טימ לָאמַא ,ןעמ
 | ,ןצַאז עכילדנעטשרַאֿפ

 ןופ זיא דיי רעד סָאד ,ךיז ךיא סיוורעד ןעמַאמ רעד יב = |
 יע דיל

 .קיטש עקיצנייא ןייטשרַאפ ןצ ןָא ךלא ּבייה זייווכעלסיּב ןוא
 *וה רעד סָאד ,ןיוש סייוו ןוא סעומש ןטלקיװרַאפ רעייז ןופ ךעל
 רעשידיי ַא ןופ דניז יד ןקעדטנַא וצ ןרָאװעג טקישעג זיא דיי רעכ
 םיעשר עלַא ןופ ,ןפרואווסיוא עלַא ןופ רעגרע זיא סָאװ ,לּבייװ
 ןוא תורצ עסיורג ןופ ןעװעטַאר ןוא ,ןדיי עטדמשעג ןופ ןליפַא ןוא
 ,עקירעמַא ןיא טניואוו סָאװ ,ןַאמ ריא דניז ערעווש

 ,,ישיא-תשא ןַא --
 יא לּבײװ עשידיי סָאד סָאװרַאפ ,ןקֹוש ײטשרַאפ ךיא ןוא

 ךיא ןגיל ןטלַאהַאּברַאֿפ זומ יז סָאװרַאפ ןוא ןפָאלטנַא עדיל ןופ
 ,לטעטש ןרעטניה טניואוו סָאװ ,ןעקלַאדַא ייּב ,ּבוטש רעשיאיוג ַא

 טנרעלעג טלנ ירפרעדניא ןופ רדח ןיא ךיז טָאה ןגרָאמ ףיוא
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 סָאד ,ןטכיר ךיז ןלָאז רימ יו טקנוּפ ,ױזַא ןהעזעגסיוא טָאה סע ןוא

 ןוא ןענרעל ןטימ ןיא זנוא ןרעטש ןוא ןעמוק ץימע טעװ דלַאּב

 וק טעװ רענייא זיּב ןטרַאװאוצפיוא רעסעּב רעּבירעד זיא סע סָאד

 רָאנ טָאה יּבר רעד .ור וצ זנוא ןזָאל ןוא ןײגקעװַא ןוא ןעמ

 ,ןענַאטשעג רע זיא ןײלַא ןוא עקיטכענ סָאד ןרזחרעּביא ןסייהעג

 יעג ןוא רעטסנעפ םענעלָאװשרַאֿפ םעד ייּב ,לטנַאמ ןיא ןָאטעגנָא

 ?רַאפ טינ זיא סָאװ ,ּביוש ןופ לקניוו ןטשרעּבױא םעד ךרוד טקוק

 .ןעוועג ןרָארּפ
 טָאה'ס ןוא רדח רעזנוא וצ ןרָאפעגוצ ץימע עקַאט זיא דלַאּב ןוא

 ןלייַא ןּבױהעגנָא ןוא ןזיװַאּב ןדיי רעדיל םעד טימ עטַאט ןיימ ךיז

 ץרוק רָאנ ןוא טצעזעגוצ םַאזגנַאל ךיז טָאה רע רעּבָא ,ןיּבר םעד

 : טרעפטנעעג
 ,ןּבָאה ןיד.תיּב ַא ףרַאד ןעמ ,ןעייווצ ךָאנ ףרַאד ןעמ --

 ךיז רימ ןּבָאה ,ןעמוקעג ןדיי ייווצ ךָאנ ןענייז סע רעדייא

 ןוא ףיונוצ ןיד=תיּב ַא לָאמַא:טימ טפור ןעמ סָאװ וצ ,טסואוורעד

 ןענייז עלַא תעטּב ןוא .רדח ןסיורג ןייז ןופ ןיּבר םעד ּפָא טסייר ןעמ

 ןּבָאה עלַא ןוא ליטש הנושמ זנוא ייּב ןרָאװעג זיא ,ןרָאפעגקעװַא

 ,םעד ןגעוו טכַארטעג ןוא טצעזעג לקניװ ַא ןיא ןעמַאזוצ ךיז רימ

 ןעװ ,ןרעװ טעװ לּביײװ עקידניז סָאד ןקָארשרעד ןוא ךיילּב יו

 סטָאג טימ ,לּביטש סייוג ןיא ןעמוקנײרַא גנילצולּפ ןלעװ סע

 זייווליײט ,עצרַאװש עסיורג טימ ,עזייּב ,ןדיי;עמורפ ףניפ ,תוחילש |
 | :שדוק-ןושל ףיוא ןגערפ ןוא דרעּב עיורג

 ?רזממ ןייד זיא ואוו ,תידוהי ---

 ןוא ןײטשרַאפ טינ קערש רַאפ טעװ יז ןעװ ,ךָאנרעד ןוא

 =עמירפ ןוא רערעטלע רעד ,יּבר רעד טעװ ,ןרעפטנע ןענעק טינ

 ןוא רוממ ןטלקיװעגניא םעד טעּצ ןופ ןעמענ ןיײלַא ןזומ ,רער

 .עק ךָאנרעד ןלָאז יז ידּכ ,ןדיי ריפ עקירעּביא עלַא םיא ןזײװַאּב

 .טינ רעמ ,ייז ןלעװ ךָאנרעד יװ ןוא ,קירעהעג יוװ ןגָאז תודע ןענ

 יּפָארַא זייּב טימ ,טנרעטש עטלצנורעג טימ ,םענייק ףיוא קידנקוק

 ןקידיאמט ןעייווצ:ןיא םעד ןופ ןײגסױרַא ךיג ,ןעמערּב ענעזָאלעג
 . ..ילּביטש סעקלַאדַא

 ערעווש ּפָאק ןשרעדניק ןיימ ןיא ךיז ןּבָאה גָאט ןצנַאג ַא
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 טגעלפ יּבר רעד ןוא טרעטנַאלּפעג ןעקנַאדעג עשרעדניק-טינ ןוא
 טכַארט ןוא ארמג רעד ןיא ןָאטעגנײרַא טינ ןיּב ךיא סָאד ,ןקרעמ
 גערפ ַא גנילצולּפ ךימ רע טָאה לָאמניײא ןוא ,ןכַאז ערעדנַא ןופ
 ףיוא טנַאה רעצנַאג רעד טימ ּבָאה ךיא ...טלַאה ךיא ואוו ,ןָאטעג
 ,..ןזיוועג טַאלּב ןצנַאג םעד

 :יוװ ןעמ טָאה בירעמ רַאפ תּבש ןוא טכַאנ וצ גָאטיײרפ ןוא
 סָאװ ,טָאטש רעכילקילגמוא רעד ןופ טדערעג /לזיילק ןיא רעד
 עשידיי סָאד יו ,תופוצח עכלעזַא ןוא טנגוי ענעזָאלעצ ַאזַא טָאה
 .ןעקלַאדַא ייּב טגיל סָאװ ,לבייוו

 ערעסערג ןופ סָאד ,ןטכַאד ךיז טגעלפ ,רעדניק ,זנוא ןוא
 ,,טינ טלעוו יד ןיוש טסייוו תוריבע

 8 א

 .עגייּברַאפ רָאי קיצנַאװצ דלַאּב ןיוש זיא טייצ רענעי ןופ
 רָאנ ,םויה-דע ךָאנ ןענערּב ךעלטעטש ןוא טעטש עשידי ,ןפָאל
 ךילרעיי רָאי .ץשיא-תשא ּבילוצ טיג סיוא ןיוש טכערּב רעייפ סָאד
 תוריבע עשידיי:טכע עטלַא יד ךילשת םייּב ןדיי עמורפ יד ןפרַאוװ
 ןוא טייוו ,טייוו קעװַא ייז טגָארט רעסַאװ סָאד ןוא ןירַא ךייט ןיא
 ,עיינ ןעגנערּב ןרעסַאװ עיינ ,םימי עסיורג יד ןיא ייז טקנירטרעד
 עיינ יד ןיוש ןסעגרַאפ זייװכעלסיּב ןוא .דניז עכילשטנעמלַא רעּבָא
 עקילָאמַא יד ןופ טלַאטשעג עכילקערש יד תורוד ענעמוקעגפיוא
 2ניק ריא טָאה טנגוי עקיטנייה יד יו ,תוריבע עשידיי רעטרעדנוה
 ...ןסעגרַאפ עמש-תאירק עשרעד

 ןַא יו טסוּפ ןענייז רעטרעװ עקידמיואמ עקילָאמַא יד ןוא
 טימ טינ ןקערש ןוא דניז טימ טינ ןיוש ןעגנילק ןֹוא ץכעלָאש:ײא
 טייהדניק ענעגנַאגרַאפ יד רָאנ ןענָאמרעד ייז ,.הפירש ןוא הליקס
 ?1ײא ןוא קירעיורט ױזַא ןענייז עטצעל יד שטָאכ ןוא ,טנגוי ןוא
 .ןרעקקירוצ ייז ,סָאװרַאפ טסייוו רעװ ,ךָאד ךיז טליװ ,ןעוועג םַאו



 לטעטש ַא ןיא

 רעסעּב לטעטש ןיא זיא ןעװ ,םעד ןגעו טכַארט יז תעשּב

 ןרעפטנע וצ יװ ,טינ ןײלַא יז סייוו--? טנייה רעדָא לָאמַא : ןעוועג

 | .עגַארפ ערעווש ַאזַא ףיוא

 רעשידיי רעד ןיא ןעוועג טמירַאּב לטעטש סָאד זיא לָאמַא

 ,םישרדמ*יּתב עדייּב .טּבעלַאּב ןֹוא קידנשיור ןועוועג ןוא טלעוו

 עגנוי טימ ןעוועג טליפרעּביא ןענייז ,רעינ רעד ןוא רעטלַא רעד

 ןוא עקנַאלש ,טניואוועג  ייווצ ןּבָאה ּבוטש ןיא יז ייּב ,םירוחּב

 .לע ריא טימ טּבעלעג טוג ױזַא טָאה ייז ןופ רענייא ןוא ,ענייש

 :סעווש ריא וצ ןעמוק ןגעלפ טכַאנ-וצ:גָאטיײרּפ .,,רעטסעווש רערעט

 גַאנופ ,ןעמיטש עקידנרעטיצ טימ ,ליטש ןוא סע'ּתרבחה יד רעט

 טניואוועג טָאה רע ואוו ,רעמיצ םעניילק ןופ תודוס יד ןגערפרעד

 ,טייהרעליטש ןענעבנג ךיז טּפָא טגעלפ רעטסעווש יד ןיהואוו ןוא

 יב .ןרעהרעד טינ ןלָאז עמַאמ:עטַאט ידּכ ,רעגניפ?ץיּפש יד ףיוא

 עטכייפ יד ןוא ןגיוו טסורּב יד ךיז טגעלפ סעּתרבח יד ןופ רעדעי

 ןוא האנק רענעטלַאהַאּברַאפ ַא ןופ לרעייפ ַא טימ ןעלקניפ ןגיוא

 טגעלפ סָאװ ,רעטסעװש רעד ףיוא קידנקוק ןוא ,טײקכילטּפַאשנדײל

 קידגרעה ןוא ,עטלייוװרעדסיוא ןוא עכילקילג ַא יװ ייז ןשיווצ ןציז

 ערעייז ןופ רעטרעװ עכילדמערפ לסיּבַא ,עקיצנייא סנטייוורעדנופ

 סָאד ,ןַאד לדיימ=ןיילק א ךָאנ ,ריא ייּב טגעלפ ,תודוס עגעטָאּברַאפ

 ױזַא ךָאנ זיא יז סָאװ ,םעד ףיוא סורדרַאפ ןופ ןעמעלק ץרַאה

 טּפַאשקנעּב טימ ריא ךיז טגעלפ סע ןוא ,שידניק ױזַא ןוא ןיילק

 ןוא יז יװ ןיש ןוא ,רעטסעװש יד יו ,ךיוה ןסקַאװסיוא ןלעוװ

 ..רענעש ךָאנ רשפא
 רעקיטכיל ןוא רעסערג לטעטש סָאד זיא ,ךיז טכַאד ,לָאמַא

 ןוא עגני ,עיינ ץלַא טכַאנרַאּפ ןוא גָאטייּב ,ירפרעדניא ,ןעוועג

 חסּפ ךָאנ ,םינמוה-ןיּב ,סַאג ןפיוא ןשטנעמ עגיה ןייק טינ ,עכיוה

 ןוא טסעג עיינ יד טימ ןשיור לטעטש ןיא טגעלפ ,תוּכוס ךָאנ ןוא |
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 טגעלפ עטַאט רעד תעשּב .ענעמוקעגנָא יד רַאפ ןריטרַאװק טימ
 'לוש רעשלטעטש רעד סָאד ,ןעמירַאּב ךיז קיצלָאטש ןוא ןדירפוצ
 סע טגעלפ ,לארשי קלָאפ ןצנַאג ןופ רצוא םעד טלַאהטנַא ףיֹוה
 .גיוו עליטש ןיא ,זייוונטייצ ןוא ,תמא ן'פיוא ןייז ךילנע טעמּכ ןַאד
 ץנַאג ןיא טרעה ןעמ זַא ,ןטכַאד ךיז טגעלפ סע תעשּב ,טכענ-רעט
 ןעײג םניא ןעגניז ןעמיטש עגנוי טרעדנוה יירד יד יװ ,לטעטש
 יב ןגעלט ,םינוגינ:ארמג עקיכליה ערעײז שרדמ-תיּב ןטלַא ןוא
 סָאד ,ןליפ ןוא ןּפַאלק רעצרעה יד רעקרַאטש ךעלדיימ עשידיי יד
 עדעי סָאד ןוא קילג ןגנוי ןופ רצוא ןַא טגיל לטעטש ןיא ייז ייּב
 ,רצוא ןסױרג ןופ לסיּב ַא ךיז רַאפ ןעמענ ןוא ןייגוצ ןעק ייז ןופ

 =יתֹּב יד ,ןרָאװעג רעליטש םינוגינ יד ןענייז זייוװכעלסיּב
 :רעד םינוגינ עג טָאה לטעטש סָאד ןוא ...רעמיורעג--םישרדמ
 ..ןהעזרעד ןשטנעמ עייג ןוא טרעה

 ןופ ןעמוקעג קירוצ זיא עטַאט רעד ןעװ ,טייצ רעד ןופ
 רעביא תוכאלמילעּב יד ןענייז ןטרָאד יו ,טלייצרעד ןוא טָאטש
 ןגָאלשעג חצר-תכמ טָאה'מ יװ ,ןעגנוזעג ןוא ןעגנַאגעג ןסַאג יד
 ןטימ ךעלריּפַאּפ ערעייז אינסכא ןיא טָאה ןײלַא רע יװ ןוא
 לָאמטסנעד .ןּפָאלרַאפ רָאי ליפ ןיוש זיא ,ןהעזעג "םכילע:םולשז
 =ףַאפ טנעקעג טיג ןוא טרעהעג טרעדנואוורַאפ סעיינ יד יז טָאה
 ,ןדיי עכלעזַא ,םּתסה ןמ--תוכָאלמ-ילעּב סע ןעייג סָאװ וצ ,,ןייטש
 .רַאװש עטכידעג טימ סעטָאּפַאק עגנַאל ןיא ,רעטסוש רעד ךורּב יֹוו
 טפור סָאװרַאפ ןוא רעדיל ןעגניז ןוא ןסָאג יד רעּביא--דרעּב עצ
 ןוא ןקָארשרעד יוװַא יז ןֹופ טדער ןוא "םידרומא עטַאט רעד יז
 ..ךעלריּפַאּפ ףיוא "םכילע:םולשח ַא סניֹוזַא ָאד זיא סָאװ ןוא ,זייּב
 טציא סיוא ןעהעז ןטייצ ענעי ןוא .ןעוועג גנַאל ,גנַאל ןיוש זיא סָאד
 ןופ רעדָא ןליּפש-ןכייצ ןופ ןטייצ יד יו ,שידניק ןוא וויאַאנ יֹוזַא
 לָאמַא סָאװ ןגעלפ טייצ רעקיזָאד רעד רַאפ .ךעלדרעפ ןיא ליּפש
 טלעװ רעסיורג רעד ןופ ןוא טױפּב טָאטש ןופ ןעמוקנָא רעטּפָא
 ןגעו תועידי עכילדנעטשרַאפמוא לָאמטפָא ,ערַאּברעדנואװ ללכּב
 ןּבָאה םיבוט:םימי ףיוא ןוא .ןכַאז עכילנייוועגרעסיוא ,עטרעהעגמוא
 רעדניק עשלטעטש ,עגיה טָאטש ןופ ןזײװַאּב וצ ךיז ןעגנַאפעגנָא
 יו ,סעקטרוק ערַאס עצרוק ,ןשולעּפַאק ןיא ,ןרעטלע עמירָא ןופ
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 עגנוי עשלטעטש עטינעג .ךעלקעטש עצרַאװש טימ ,ןטנעדוטס ייּב
 :רעגניפ יד טימ ייז ףיוא ןעלטייט ןגעלפ טייל

 .."הרבחז רענעי ןופ זיא סָאד --
 ענעגײא ריא טָאה לטעטש סָאד יװ ,טייצ רָאי ייווצ ןיוש

 ,לפמעטש םענעגייא ןַא טימ ,עיצַאזינַאגרָא ענעגייא ןַא ,"הרבחו
 סָאװ ,"םכילע:םולשח רעּבלעזרעד טצירקעגסיוא זיאיס ןכלעוו ףיוא
 ןיש טָאה יז ןוא .טרעדנואװרַאפ לָאמַא ןטַאט םעד ױזַא טָאה
 ןיוש טזעל ןוא ןועל וצ טרעהעגפיוא רעכיּב עקילָאמַא עריא גנַאל
 = טָאה ;ןעלעכיּב ןוא ךעלכיּב ,רעכיּב ערעדנַא ץנַאג ,עיינ רָאג
 טימ ןפערט ךיז ןוא רוטַארעטיל ןלייט ףרַאדַאּב ,ןזיירק ,ןעגנוצ
 . ןעװעג ײנ ךָאנ זיא ץלַא סָאד ןעװ ,לָאמַא שטָאכ ןוא ,ןשטנעמ
 ןוא ריא רַאּפ זַא ,טכַאדעג ריא ךיז טָאה ,טבורּפעגסױא טינ ןוא
 ךָאד ,ןטייצ עקידנצנעלג ,עכילקילג ןָא ךיז ןעגנַאפ לטעטש ןרַאפ
 לטעטש סָאד ןוא ,ןזָאלרַאפ ןוא זָאלפליה ,םַאזנייא טציא ךיז יז טליפ
 | ...םלוע:תיּב ַא יו ,קירעיורט ןוא טסיװ סיוא טהעז

 .קילג עקיטרַאנגײא ענייז טימ ןּבעל ןשלטעטש ןטלַא ןופ
 'נייא טָאה ץימע .ןּבילּבעג ךעלּבױעש ענדורּב רָאנ ןענייז תורצוא

 ןופ טײקרעײהעגמוא רעד ןיא לטעטש ענילק סָאד טדימשעג

 =עג קידריװטשינ ןוא ןיילק טָאטש ןיא ץלַא טָאה ןוא ןּבעליטלעוו
 עגנוי יד טָאטשנָא ןוא טסוּפ ןענייז םישרדמ-יּתּב עדייּב יד ,טכַאמ

 רעדָא עטרעקיוהעגנייא ןּוא עטלַא טציא רָאנ ןעמ טהעז עקנַאלש ןוא

 יד ןופ ,עטלַא ףיוא ךילנע ןענייז סָאװ ,ענעזָאלעגּפָא ןוא עסואימ
 רעװ ,ךיוא טזָאלרַאפ ,טציא טּבעל יז עכלעוו טימ ,עיינ ,ערעדנַא
 עסיורג ןיא ,ןיהַא טײג ןוא לטעטש עניילק סָאד ,רָאנ ןעק סע

 ףיוא םייֵהַא ןעמוק ןוא ,טזיורּב ןוא טדיז ןּבעל סָאד ואוו ,טעטש

 ךילנייוועגמוא ןלייצרעד ןוא ענעדירפוצ ןוא עקיטסול םיבוט=םימי

 /  .טרָאד טּבעלימ יו ,םעד ןופ ןייש
 רעקירעיורט ךָאנ לטעטש סָאד סיוא טהעז לָאמטסנעד ןוא

 טסירדרַאפ סע ןוא ץרַאה סָאד יײװ טוט ריא ןוא ,רעטנלע ןוא

 עזָאלפליה ַאזַא ,לדיימ עשיתּבה:לעּב א יז זיא סָאװרַאפ ,ןרערט זיּב

 ,ןירעכַאמףקָאז רעדָא ןירעדיינש ןייק טינ ןוא ,עטנלע ַאזַא ןוא

 . ןרָאפ ןוא ןטַאט ןטרַאּפשעגנײא ןזייּב םעד ןגלָאפ טינ--ןעק סָאװ



 לטעטש א ןיא 23

 ןוא קירעגיא זיא סע סָאד ,ריא ךיז טכַאד סע ןוא .ליװ יז ןיהואוו
 .עש ךָאנ רשפא ןוא ןייש ןוא ךיוה זיא יז סָאװ ,סָאד קיצונ טיג
 .ייס זיא לטעטש ןטסיװ םעד ןיא .,,לָאמַא רעטסעווש ריא יו רעג
 :ַאּב לָאזס רעוו ןוא ןרעגַאּב לָאז יז ןעמעוו ,רענייק ָאטינ ייס-יוז
 יז ןרעג

 :ילעּב עשלטעטש יד ךיז ןּבָאה ,גָאט.טסּברַאה ַא ןיא ,לָאמנייא
 ךילנייוועג יװ רעירפ עיצנַאטסןַאּב רעד ןופ טרעקעגקירוצ תולגע
 יז ןּבָאה םיּתּביילעּב עטרעדנואוורַאפ יד ןופ ןגַארפ לד ףיוא ןוא
 :טרעפטנעעג זייּב טעמּכ ןֹוא ץרוק רָאנ

 א! ָאטיג --
 עכלעזַא טלייצרעד יײז ןּבָאה לסיּבַא רעטעּפש טשרע ןוא

 ןעוו ,טּבױלגעג טינ ןפוא םושּב טלָאװ'מ עכלעוו ןיא ,,ןכאז עדליוו
 ...טסוּפ--סעדוּב יד ןוא ןייז טסנרע ױזַא טינ ןלָאז רעטכיזעג ערעייז
 ..ןּביױלג טזומעג טָאה ןעמ

 .רעק רעסיורג רעייהעגמוא רעד סָאד ,טלייצרעד ןּבָאה יז
 טינ סייוו סָאװ ,טנעה ןדרַאילימ טָאה סָאװ ,דנַאל ןצנַאג ןופ רעּפ
 .טימ טָאה ,רעהפיוא ןַא ןָא ןוא קיּבייֵא טעּברַא סָאװ ,ור ןייק ןופ
 יװ ןגיל ןסלער יד ;טינ טײג ןַאּב יד .טכַאמעג קיירטש ַא לָאמַא
 ןשטנעמ יד ,דלַאװ ַא ןיא יו ,רעטסניפ זיא טָאטש ןיא ,רעדילג עטיוט
 יד ףיוא ןײגוצסױרַא ארומ ןגָאה ןוא טרָאּפשרַאפ רעזייה יד ןיא ןציז
 ןוא ,טָאטש ןיא ָאטינ טיורּב ןייק ןיוש זיא סע ןוא ,.ןסַאג עטסופ
 טכַאמשרַאפ ןגיל רעדניק ןוא ,ן'ססוג ןוא תואופר ןָא ןגיל עקנַארק
 -נע ךיז טעװ ץלַא סָאד ןעו ,טינ סיײװ,רענייק ןֹוא ...רעגנוה ןופ
 .יקלד

 .יתֹּב יד ןיא ןוא רעויה עשיתּבה:לעּב יד ןיא תעשּב ןוא
 :ָעג עקירעגיינ ןופ ךעלזיירק ןענייז ,המיּב רעד רעטניה ,םישרדמ
 ןוא סעיינ רעטכירעגמוא רעד ןֹופ טדערעג ןקָארשרעד ןוא ןסעז
 ןעו ןוא ,טריסַאּפ טָאה ץלַא סָאד סָאװ בילוצ ,ןפערט טבורּפעג
 רעד ןיא ,לסעג:רעטניח רעד ףיוא טָאה -- ,ןעמוק טעװ ףוס רעד
 | .טַאהעג גנוציז ַא "עקדָאכסח יד ,לזייה ס'הנמלא

 ןוא טײטַאּב סעיינ יד סָאװ ,טסואועג עלַא ןּבָאה טרָאד
 ןופ רענייק רָאנ ,טרוסַאּפ ךַאז הנושמ ַאזַא לָאמַא-טימ טָאה סָאװרַאפ
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 טציא ןפרַאדַאּב ייז סָאװ ,ןגָאז טנעקעג טינ טָאה "עקדָאכסח רעד
 לטעטש םענעפרָאװרַאּפ םעניילק םעד ןיא ייז ןפרַאדַאּב יװ ,ןָאט
 טריפ סָאװ ,טעּברַא רעטגנערטשעגנָא רעסיורג רעד ןיא ןקריווטימ
 :עד ןּבָאה עלַא ןוא .טעטש עסיורג יד ןיא טייוו:טייוו ןטרָאד ךיז
 יד ףיוא ענייא ןּבָאה ןוא ןסירעגּפָא ןוא ץרוק טדערעג רעּביר
 ןוא .עטפָארטשַאּב יװ ,טרעמוארַאפ ןוא זָאלפליה טקוקעג ערעדנַא
 קיירטש םענײמעגלַא ןַא לָאז ןעמ ,טגײלעגרָאפ טָאה ץימע תעשּב
 וליפַא רענייק טָאה ,"עיצַארטסגָאמעדז ַא טימ ןייג ןוא ןרעלקרעד
 =רַאפ ַא טימ רָאנ ןבָאה עקיצנייא ןוא ,ןריטַאּבעד טבורּפעג טינ
 :טרעפטגעעג לכיימש ןטמירק

 !קיירטש רענײמעגלַא ןַא ..,זנוא ייּב --
 ,,!? ןרירטסנַאמעד ףיוה-לוש ן'פיוא רשפא --
 ..טכַאלעג טסנרע טינ טָאה'מ ןוא
 וצ ןּבָאה ייז סָאװ ,ןסיוורעד ךיז טרָאד ןוא טָאטש ןיא ןרָאפ

 ,ךילגיממוא ןצנַאגניא רשפא ןוא קירעּביא ןעוועג ךיוא זיא  ,ןָאט
 ןרעיודעג געט ריפ-יירד ףרַאדַאּב רופ ןטימ קירוצ ןוא ןיהַא ןרָאפ
 טָאה וצרעד .ןרעקרעּביא טלעװ יד ךיז ןעק טייצ רעד רַאפ ןוא

 יב טגערפעגכָאנ ןיוש ךיז טָאה רע סָאד ,טלייצרעד רענייא ךַאנ

 םושּב ןליו ,ןטסירק ֹוליִפַא ,ייז ןופ רענייק ןוא תולגע:ילעּב יד
 עכילקערש עכלעזַא ךיז ןעוט סע ואװ ,ןיהַא ןרָאפ טינ ןפוא
 ,םישעמ

 ,רעלָאטס רעשיטָאטש ַא ןעוועג זיא ,טלייצרעד טָאה סָאװ ,רעד
 טָאטש ןיא לייו ,לטעטש ןיילק ַא ןיא ןעניואוו טזומעג טָאה סָאװ
 טינ טעּברַא ףױוא ןֹוא טנעקעג םיּתּביילעּב עלַא ןיוש םיא ןּבָאה
 =יצעג ןפיל יד םיא יב ןּבָאה ,טדערעג טָאה רע תעשּב .ןעמונעג

 .ןַא יב יװ ,טמירקעג לָאמסכנַאמ ךיז טָאה ליֹומ סָאד ןוא טרעט

 ןעוו ןוא ןעגייו םייּב טלַאה סָאװ ,ןשטנעמ ַא ייּב יװ רעדָא ןטלַא
 5עג ליטש לָאמַא טימ לּביטש ןיא זיא סע ןוא טקידנעעג טָאה רע

 ;ךיז רַאפ טכַארטעג ןוא טקוקעג ךיז ןגעק ןּבָאה עלַא ןוא ןרָאװ
 :טגָאועג ןוא קנַאּב ןופ טּפַאכעגפױא ךיז לָאמַא-טימ רע טָאה

 ,..! סופוצ ייג ךיִא --
 ןוא ןענַאטשרַאּפ טינ רענייק םיא טָאה טנעמָאמ ןטשרע ןיא



 לטעטש א ןיט
29 

 :טרעטטנעעג האנש רענעטלַאהַאּב ;רַאפ םיוק טימ ןוא סעּכ טימ עכילטע ןּבָאה ,ײװ ןייצ יד יז ןעוס סע תעשּב ,תֹוצע עשירַאנ טימ וצ:ןעײטש עדמערפ עכלעו וצ ,ןשטנעמ יו ;טָאטש ןיא ךיז טרעה סע סָאװ ,ךיז ןסיוורעד וצ ןײג תוחילש ןיא ?עקדָאכסח רעד ןופ ליה רע סָאד ,טניימעג טָאװיג
 !טינ ךייא טעּב ןעמ !טינ ףרַאד ןעמ --
 | ,..ןגאו וצ סָאװ טסואוועג טינ ןוא רעלעפ רעיז ןענַאטשרַאפ לָאמַא:טימ עלַא ןּבָאה--*? רעווח ? סָאװש :טלמוטעצ טגערפעג ןוא יז טקוק ?עגנָא טרעדנואווראפ טָאה רע ןעװ ,רעטעּפש טשרע ןוא
 .טגָאזעג ךילדנעטשרַאּפמוא ריא רעטשרע רעד טָאה ל'רוחּב רעגנק רעד ןוא טלעטשענּפא ךיז ייז ןּבָאז לטעטש ןרעטניה ךיילג .ןייז ליטש רעטייוו טגעלפ סע ןוא "?!ךיז טיהח :ריא וצ ןעיירש ייז ןופ ץימע טגעלפ זייוונטייצ רָאנ ןוא ליטש ןוא קיטָאלּב ןוא רעטסניפ ןעוװעג ןלאיס .ןטײלגַאּב רעלָאטס םעד ןעגנַאגעג ןענייז ,ט'רוחּב רעגנולַא ,רענייא ךָאנ ןוא יז ,ןייגוצרעד .גַאנופ ךיז ןעגנַאפעגנָא טָאה'מ ןוא ןטָאלשעג גנוציז יד ךיג ןעמ טָאה ,טייהנגעלרַאפ ךענײמעגלַא רעד ּבילוצ ןוא ,ןטַאר וצ סָאװ טָאהעג טינ טָאה רענייק סָאװ ,םעד בילוצ .טקירדעג ןוא רעצרעה יד ףיוא ןעמעלַא ייּב ןגעלעג זיא יילּב יו סרעווש סעּפע

 ! קירוצ ןיֹוש טייג וג --
 ;ןבעגעגוצ ליטש רע טָאה ,קירוצ טינ רע טייג סָאװרַאפ ,ןגערפ וצ טַאהעג טיצ ךָאג טָאה יז רעדייא ןוא טגיוטשרעד טקוקעגנָא םיא טָאה יז ןוא
 ..| םיא טימ יג ךיא --
 ןענאטשעג זיא סטכער ,טעשטשילּבעג ךעלרעייפ עלעקנוט עכיל .טע ןּבָאה סע רעכלעװ ןיא ,עטָאלּב עצרַאװש עסיורג א יו ,ןגעל .ףָעג לטעטש סָאד זיא סקניל .ןעוועג רעטסניפ זיא םורַא ...ןייטש ןבילּבעג -- ןוא ןּבעגעג יז טנאה יד םיוק רָאג טָאה יז .טקיטש ;ָצג ןּבָאה ןוא ,רעגייּב יו ,ןלַאה ןיא ןּבילבעג ןקעטש ןעגײז גנב ;עפָאה ןוא טפַאשדניירפ ןופ רעטרעװ.לד רָאג ןוא ,ןרָאװעג טרעוו .ילגרַאפ ןוא ןפָאלרַאפ ץראה ָאד זיא טלעק ַא סעּפע טימ
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 רשפא ןוא ..,רעטכַארטרַאפַא ,רעטכידעג ַא ,רעסיורג ַא ,דלַאװ רעד
 םעניילק ןוא דלַאװ ןסיורג ןשיוצ ןענַאטשעג יז זיא טונימ עכילטע
 טציא ךיז טוט .סע סָאװ ,םעד ןֹופ טכַארטעג דימ טָאה ןוא לטעטש
 זיא ריא רעש יװ ןוא דלַאװ ןרעטניה טלעוו רעסיורג רעד ןיא
 םענייק ייּב ,קיטומ ןוא יירפ ,ייז יו ךיילג ,ךילגיממוא טעמּכ ןוא
 סנקעטשיגעװ עליוה טימ ,קידנּבַאה טינ ךַאז ןייק ,קידנגערפ טינ
 =נשיור ,רעסיורג רעד ןיא ,ןיהַא ןעמוק ןוא דלַאװ םעד ןייגכרוד
 יד טָאה ןגיוא עטרערטרַאפ יד ןיא ...טָאטש רעטּבעלַאּב ,רעקיד
 ןצנַאגניא טָאה ןוא טכידעג ךילנייוועגמוא ןהעזעגסיוא שינרעטסניפ
 רָאנ ןוא ,רערעדנַאװ עיירפ יד ןופ סנטָאש ייווצ יד ןעגנולשעגנייא
 טפור םיטש עטנַאקַאּב ַא סָאד ,טכַאדעגסיױא ריא ךיז טָאה לָאמ ןייא
 זיא סע ליײװ ,םײהַא ןייג טסייה ןוא ןעמָאנ ריא טימ ןָא יז
 ,,.טעּפש

 יצא ִש
* 

 עג ןֹוא ןסעזעג םירחוס=ץלָאה ןטַאט ןטימ ןעגייז םייהרעדניא
 יז יא ןשיק ןיא טערונעגנייא ,ןוּבשח ןטלקיװרַאפ ןגנַאל ַא טָאה
 ,ךיז ןגעװ טכַארטעג טָאה ןוא רעמיצ ןרעטסניפ ַא ןיא ןגעלעג
 ֹזַא טָאה יז סָאװ ,רעטסעווש ריא ןופ ןּבעל ןקילָאמַא םעד ןגעוו
 ןטייווצ ןיא רָאנ ,ןייז טעװ סע סָאװ ,םעד ןגעוו ןוא ,ןעוועג אנקמ
 ןעמיטש עכילטע זייוונטייצ ןוא ,ךיוח תנושמ ןעמ טָאה רעמיצ
 יא ןוא ,רעצעלק ןוא רעּפינש ,ןלַאּפש ןופ טדערעג ,לָאמַא-טימ
 עליײװ עלַא טגעלפ ,דיי רעלעג-טיור רעּבַארגַא םּתסֹה ןמ ,רענ
 עכילדנעטשרַאּפמוא עגנַאל ןעיירשסיוא םיטש רעקידרעדיװ ַא טימ
 - ,ן'רוחירעּביא יז דנַאנַאכָאנ לָאמ עכילטע ןוא ןזַארפ עקלדשדוק-ןושל

 טײקלּביא זיב ןָאטעג יײװ ּפָאק רעד טָאה םעד ּבילוצ םתסה ןמ
 ,קגערקיץיהַא ןיא יװ ,טרעטנָאלּפעג ךיז ןּבָאה ןעקנַאדעג יד ןוא
 .קעװַא ןלָאז םירחוס יד ןעוו זַא ,טכַאדעג ריא ךיז טָאה סע ןוא
 "עג רשפא יז טלָאװ} ,קיאור רעעז ןרעוװ לָאז ּבוטש ןיא ןוא ןייג
 ..יגעווסיוא ןַא ןעניפעג ןוא עגַאל ריא קירעהעג יו ןטנַארטַאּב טנעק

 .ןסעזעג טכַאנ רעד ןיא טעּפש יב ןענייז םירחוס יד
 קי 4



 ,לָאמ ַא
 ךָאנ ויא רעּבָא ונוא רעּביא ;טנװָאניא טעּפש ןעוועג זיאיס

 ןסייוו ןופצ ןטייוו ןפיוא .ןעגנַאהעג למיה רעקיטכיל רעטיירצ ַא
 ןוא דימ יז ןגיל רעטניוװ :טיײקיסעמ רעקיאור ןופ ןעלמיה יד טי
 העש א ףיוא רָאג ןוא ,רַאטש ןוא דנילּב ןקוק ןוא טרעטסגיפרַאֿפ
 ,ןגוא עטלּפעגרַאפ עקנַארק ערעייז םיוק ייז ןענעפע ייווצ רעדָא
 ןליו רַאפרעד ...גָאט-רעטניװ רעצרוק רעד ןָא טמוק טלָאמעד ןוא
 :רַאפ טגװַא ןיא טעּפש טשרע ןוא ןרעוו לקנוט טייצ-רעמוז טיג יז
 .ןזָאל ןוא ןלַארטש ךןעלטניצ עקידנדנעלב ערעייז יז ןטלַאהַאּמ
 יד רעביא ,ןדנָאר יד ףיוא טעגנעטס-רוּפרוּפ עגנַאל רָאג רעביא
 .,ךלַאװ ןצרַאװש ןטכידעג םעד ןוא גרעּב עכיוה

 טנױַא םענעי ןיא ןעגייז ,עטקישרַאפ עיגָאלָאק 8 ,עלַא רימ
 ןופ גערב ןקיגרעב ,ןטכער ןפיוא .,למרעד םגופ טייוו טינ ןטעזעג
 .ןעוועג גָאט:טטָאּפ 8 זיא'ס :סױאװעג ןוא יט

 ןטרַאװ וצ ךָאװ א לָאמ ןייא ןעוועג טגייוועגוצ ןיוש ןעגייז רימ
 ןנוא ןופ רענייק טעמּכ טָאה לָאמ םעגעי רעּבָא ,טסָאּפ רעד ףיוא
 טיג זיא'ס ןוא טייקידלודעגמוא ַאזַא טימ ריא ףיוא טרַאװעג טינ
 :טלגָאװרַאפ ןופ ןוא סורדרַאּפ ןזָאלטכַאמ ןופ ליפעג ןייק ןטקַאוועג
 :רַאפ טגעלפ טסָאֿפ יד ןעו ,טייצטעי רעדָא רעטניוו ײװ ,טייק
 ןז עשירעדנעװשרַאפ יד ןוא ןעוועג גנוי ןענייז רלמ .ןקיטעּפש
 ,ןטכַאד ןזָאל ןוא ןױוּכישרַאפ ונוא טגעלפ רעמוז רעריביס ןצרוק ןופ
 ,גנוניואו:רעמוז רעיירפ ַא ףיוא יו ,קיליווטוג ָאד ןעגיואו רימ דא
 :טיג ןוא םיוק-םיוק רָאג טגעלפ ןטײצ ענעגנַאגרַאֿפ יד ןָא ןוא
 ,ןעלמיה עטייוו ןכלעוו ,רעיורט רעליטש רעד ןענָאמרעד ףילטייד
 ...קידנעטש ןפַאשַאב רעמייב עטכַארטרַאֿפ רעדָא ,ןדנָאר-רוּפרוּפ

 ,רעטנלפע ןַא ןוא רעקנַארק 8 ,ונוא ןופ רעגייא רָאנ ןוא
 יײזגַאלסורװ ןופ וטרפ עקיטכיװ ףיוא ןטרַאװ קידנעטש טגעלפ סָאװ
 טסָאּפ יד םיא טעװ לָאמ סקיטנײה זא ,ןטכיר לָאמ עלַא ךז ןוא
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 ןרעדנעמוא דנורג ןזיּב טעװ סָאװ ,סכילגייװעגמוא סעּפע ןעגנעדּב

 רעדנוזַאּב ןסעזעג ךיֹוא לָאמ  םעד זיא רעד--,ןטוג םוצ ןּבעל ןייז

 יכַאװ טרעהעגוצ ךיז ןוא סנטייוורעדניא טקוקעג טנַאּפשעגנָא ןוא

 .טסָאּפ יד טינ טרָאפ וצ ,םַאז

 .רעּבירַא ךיילג ךיז ןוא ,ןהעזרעד רעטשרע רעד יז טָאה רע

 ..ןּבילּבעג ןענייז רימ .טייז רענעי ףיוא טפישעג |

 .יילק יו ,ןכַאל:ןעיורפ סָאד טגנילק ןטנוװַא:רעמוז עליטש ןיא

 ,עטיירּב ןופ גנַאזעג סָאד ןוא ,רעּבליז םענייר ןופ ךעלעקעלג ענ

 יירעטסײרד ןוא רעקיטומ ךיז טרעה ןעמיטש:טסורּב עטכידעג

 'עג רעורט רעקיּבײא רעד רעּבירעד טָאה זנוא ייּב ךייט ןפיוא

 םענעפָא םעד רעטנוא ןוא ,ןפעל ןופ ךיירפ רטפיט ןיא ןעקנוז

 ןוא טרעייפעג בוט;םוי.דרע םענעטעגרַאפ םעד טנגוי יד טָאה למיה

 יײןעגנוזעג גנילירפ ןופ רעדיל

 ןוא ,ןעמוקעג קירוצ זיא רע יו ,טרעהעג טינ טָאה רענייק

 עלַא :ןרָאװעג ליטש גנילצולּפ זיא ,טקרעמַאּב םיא טָאה'מ ןעוו

 ןסירעגּפָא ןוא ךיג ןוא ןָאטעג ףרָאװ ַא םיא וצ ךיז ןּבָאה לָאמַא-טימ

 :טּבלעז סָאד ןוא סגייא טגערפעג

 ,.,? ווירּב --
 םַאזגנַאל ןדער ןוא טרעיױרטרַאּפ ןייז קידנעטש טגעלפ רע

 ןגיושעג גנַאל וצ סעפע רע טָאה טציא רַאנ :טיירטשעצ ןוא

 :טרעפטנעעג ךילקנערק ןוא זייּב טעמּכ ,הנושמ ןוא

 ,.!ָאד זיא'ס !ָאד זיאיס --
 : ןּבעגעגֹוצ טָאה ןוא

 יז ןסימשעג ןעמ טָאה ,,.יַאמ ןט:1 םעד ..,ענליוו ןיא --

 .ןופ ןצַאז עצרוק יד ץיטרַאנײא טָאה םיטש ענעקורט ןייז

 ץאז רעדעי .טרעטיצעג ןוא ןזעלעג ערעדנַא יד ךָאנ ענייא ווירּב

 ןעימס ןוא ,רענייטש ןופ אשמ ַא יװ ,רעצרעה יד ףיוא ןלַאפ טגעלפ

 עדנַאש רעקידנענערּב ןופ ,םלרוסל עטקיטשרַאפ ןופ טפיג ןטימ יז

 .טרעהעג טינ ווירּב םעד ףוס ןזיּב טָאה רענייק ,סַאה ןקידנדיז ןוא

 - טגעלפ ,ּפָאק ןפיוא טנעה ענעכַארּברַאפ טימ ,רעכיילב ַא רענייא

 צ זנוא וצ קירוצ ןוא זנוא ןופ לקיטש ַא ןפיולּפַא עליו עלַא

 :קידנעיירש ןפיול
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 ..! ןסימשעג ! ןסימשעג --
 ,,,ןפיילש יד ןקירד ךיז ןוא
 ,.ירעדנוזַאּב טכַארטעג ליטש טָאה רעדעי ןוא ...ןייגרעטנוא טזומעג ןוא ןעמוקעג דרע רעד ףיוא ירפ-וצ ןענייז סָאװ ,תומשנ-רעריטרַאמ עטקינײּפעגסױא יד למיה םעד ןוא םיא ןשיװצ ןּבעװש סע זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע ןוא ,ּפערק ןופ עגנעטס עצרַאװש ַא יו ,ןגױצעג ךיז טָאה ךייט רעד .ןרעטש ןָא למיה רעכיילּב ַא ןעגנַאהעג זיא זנוא רעּביא .קיר ,עיורט ןוא ךייט ןופ גערּב ןפיוא ליטש ןרָאװעג זיא'ס ןוא
 ..ןטלַאהרע טסָאּפ עכיליירפ ַא םּתסה ןמ טגייה ןּבָאה עשיטילָאּפ יד זַא ,טדערעג ןעמ טָאה ,סנטייוורעדנופ גנַאז .עג רעזנוא טרעהעג ןוא ,טסָאּפ רעד ףיוא ךָאװ עלַא ןטרַאװ רימ ייװ ,טסואוועג טָאה ןעמ ואוו ,ףרָאד ןיא ןוא ..,ןבירטעג ,תומש טימ יװ ,ןיּפ ןופ ןוא קערש ןופ סנטָאש יד ןּבעל ןקידנצָארּפש ןוא טנגוי ןופ ,גנילירפ ןקיּביײא ןופ רעדיל ןּבָאה טכַאנ רעד ןיא טעּפש ןיב רעּבָא ;ןעגניז וצ ןעגנַאפעגנָא דיל עקיטומ ,עכיליירפ ַא טנווָא-רעיױרט םענעי ןיא רעטשרע רעד טָאה סע רעװ ,ןענָאמרעד ךילטייד טנָאקעג טינ ךיז זנוא ןופ רענײיק טָאה רעטעּפש

 7 | .,ןפָאלעג זיא ןעמ :ןעוועג רענעלק ןווש עינָאלָאק רעזנוא זיא טסָאּפ רעטייווצ רעד וצ
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 (* .גיניק ןשידייא טימ השעמ ַא

 ײַאּב טינ ץַאלַאּפ ןסייוו ןופ רענייק ךיז טָאה גָאט ןצנַאג ַא

 .ּבילוצ טלָאװ ץַאלַאּפ רעד יװ ,ױזַא ןהעזעגסיוא טָאה'ס ןוא ןזיוו

 יֿפָא ךיז רעקירעיורט ַא ןוא קיניײװעניא ןופ ןסָאלשרַאּפ ךיז תולבא

 סָאװ ,יד שטָאכ ןֹוא .םורַא רעזייה עקירעּביא יד ןופ טרעדנוװעג

 יװ טעּברַא רעייז ןָאטעג ןּבָאה ,טניואוועג ץַאלַאּפ םורַא ןּבָאה

 ַאזַא ןעמעלַא ייּב טליפעג גָאט ןצנַאג ַא ךיז טָאה ךָאד ,קידנעטש

 ,רעיונעג ןגערגכָאנ טלָאװעג טינ טָאה רענייק זַא ,טייקדימ ערעווש

 ןּבעל סָאװ ךיז טָאה רעטכָאט סיצירּפ םעד סָאװ  ּבילֹוצ ןוא יװ

 =טש םורַא ןרָאװעג זיא ,ןרָאװעג טנװָא זיא סע זַא ןוא ,ןעמונעג

 טָאה ץַאלַאּפ םייּב דָאס ןשיצירּפ ןפיוא ןוא ךילנייוועג יו רעל

 ןויּב טגװָא ןעירפ ןופ .רעצ רענעגיוושרַאפ ַא טײרּפשעגסױא ךיז

 ,רעטכעוו ַא דָאס ןרעּביא ןייגמוא קידנעטש טגעלפ גנַאגפיוא-ןוז

 םעד ןיא .טיה ןוא ,לגניי ןיילק ַא ,תרשמ ַא םענייז טימ השמ

 ךעלצ-רעטכעװ ןיא ןּפַאלק טלָאװעג טינ ךיז טָאה רעּבָא טנווָא

 רעד טימ ענעמונעגמורַא .,סנטָאשײטכַאנ יד ןשיװצ ןייגמוא ןֹוא

 ןוא ענעגױּבעגנייַא ,עדייּב יז ןענייז ,טייקליטש רעכילגעוװַאּמוא

 שטכַארטרַאפ ןוא עקדוּב רענעיורטש רעייז ייּב ןסעזעג ,עקידנעגייווש

 רעקימורַא רעד וצ טרעהעגוצ םַאזכַאװ ךיז ןוא ךיז ןגעק טקוקעג

 | ,טייקלקנוט

 ביגיק א ןעװעג לָאמא זיא די א זַא ,םעד ןגעװ עדנעגעל יד (א---= =

 "רַאפ ךיוא זיא ןוא ןלױּפ ןוא עטיל ןיא ןדיי יד ןשיװצ םוא טייג ,ןלױּפ ןיא

 טשימראפ ןענייז רעטכעװ םנופ גנולייצרעד רעד ןיא .ןטנאירַאװ ליפ ןיא ןּבירש

 ,ןָאזרעפ רעשירָאטסיה רעכילקריװ א) להַאװ לואש ןגעװ--ןדנעגעל ערעדנוזַאּב יײװצ

 .ֿבָאט ַא טריגער ,טדנעגעל רעד טיול ,טָאה סָאװ ,(קישטשּפוקטָא ןוא רחוס ןסיורג ַא

 פעירָאטַאב ןאפעטס ךָאנ ןלױּפ רעּביא (םישדח עכילטע וליפא---עקיגיײא טיול)

 ,(קינלעּבָארָאק רעדָא קיגװָאכרָאּפ רעגערטרעװלופ םעד םהרבַא ןגעו ןוא ,טיוט

 'ןיא טש'רמולכ זיא עכלעו ,טײקכילנעזרעּפ ערַאדנעגעל א ןצנַאגניא סיװעג ןיוש
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 : ןכערּפשסיױא ,קידנלייצרעד דוס ַא יו ,ליטש השמ טגעלפ --.,ןלַאּפ ןייז ןופ עגר עקיצנייא יד טרעיודעג סע גנַאל יװ ,ןליפ וצ הנושמ ןייז טגעלפ סע ןוא ,דרע עטכייפ ענירג לד ףיוא םיא טמענ סע ךיַלרעטומ ןוא ךייוו יו ,גייווצ ןופ ּפָא ךיז טסיײר לּפֹע רעד ץרוק יו ,ןרעה ףילטייד ךיז טגעלפ סע ןוא רעמיוב יד ןֹופ לפע ערעווש ערעדנא יד ךָאנ עגייא ןלַאפ ןּבײהנָא ןגעלפ ,הביס ַא ןָא ןוא טכירעגמוא = ,זייווגטייצ זַא ןוא ,טכיל:טנװָא םנופ סעג ;נעטס עקידנרעטַאלפ יד ןיא ןציּפש ערעײז ןעלקיוונייא ןוא ךיוה רעד ןיא ףיֹורַא ןעיצ ןּבײהנָא ךיז ןטלָאװ רעמיוּב עטעטכורפַאּב-רעוװוש עקירעדינ יד יו טקנוּפ ,ןהעזסיוא סע טגעלפ טלָאמעד ןוא ןּברַאפ ?ןגיוּבנגער ןופ סעגנעטס עטרַאצ ןוא עכייוו ןיא ןסיגפיונוצ זיו .גטייצ ךיז ןגעלפ ןוא ןעקנופ-טכיל ענײלקישיפָאקסָארקימ טרעמישעג ןּבָאה ןגיוא יד רַאפ רָאנ ;לקנוט ןעוועג זיא'ס .סנטָאש עמַאזנייא ,עטעשזדנַאלּברַאפ ,ןעלטיק-רוּפיּכ.םוי עטיירּב ןיא עטלקיװעגנײַא יו ןהעזעגסיוא רעקיטש עגייז ןּבָאה ןטייוונופ ןוא לּפעג רעכיילּב ,ףלימ רעטכידעג א ןגעלעג זיא ,עקנָאל ןפיוא ,רעקירעדינ
 ,,ןלַאֿפ לּפע --
 ןּבעגעגוצ טָאה ןוא למיה םוצ טקוקעג לייוו עגנַאל ַא םעדכָאנ בִע טָאה לָאמ ןייא .ןעלקָאשוצ ּפָאק ןטימ קירעיורט ןוא
 ..ןלַאפעצ ךיוא ןענייז ןוא ןעוועג ןצַאל .ַאפ לָאמא ןענייז זנוא יב ,ל'רוחּב ,ךיוא ןלַאפ ןצַאלַאּפ ןוא ,ןלַאפ ןשטנעמ ןֹוא .טייצ רעייז טמוק סע זַא ...ךיוא ןלַאפ ןרעטש --

 ,(ציטסאביד עכילגיניק עשיליופ עטלַא ןא) טסַאיּפ ןטשרע םעד ןיורק ןייז ןבעגעגרעביא טָאה ןוא ןייז וצ בשימ ךיז ףױא טײצ גָאט ַא ןטעבעג טָאה רע ,גיניק א ראפ טכאמעג םיא טָאה'מ .רעגערטרעװלוּפ רעד םהרבא ןיא ןעמיקעגנָא .טָאטש ןיא ןעמוקנָא רעטשרע רעד ירפרעדניא ןגרָאמ טעװ סע רעװ ,םעד גיניק 8 רַאפ ןכיילקוצסיוא ןסָאלשַאּב ןעמ טָאה ףוס םוצ ,ןדערפיונוצ טנעקעג טינ ןפוא םושּב ךיז טָאה יז ;גיניק א ןביילק טפרַאדעג טָאה עטכַאילש עשיליוּפ יד ;ןדנאטשמוא עקידנגלָאפ דיּב גיניק א רַאפ ןרָאװעג ןּבילקעגסיוא ןטייצ עטלַא רָאג
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 רעטסנעפ ענעטכױלַאּב-טינ עריא טימ ץַאלַאּפ ןופ טנַאװ יד

 דנַאװנײל ןסייו ןופ גנַאהרָאפ רעסיורג ַא יװ ,ןגעקטנַא טגנעה

 ןכירק לּפענ רעקיטש יד .רעכעל עצרַאװש ןיא ןסירעגכרוד חנושמ

 ?םיכירכּת עכיילּב ערעייז ךיז ןּבלַאפ סע ןוא ןטייוונופ םוא םַאזגנַאל

 ּפָאק רעצרַאװש רענעטקַאװַאּב-טכידעג רעסיורג ס'השמ .רעדיילק

 ?עגןייװקיצנײא ,עצרוק ענייז טימ טקַאט םוצ ליטש ךיז טלקַאש

 טהעז טנוװָא ןופ טכיל ןטמיטשַאּבמוא םעד ןיא ןוא רעטרעוו עטלייצ

 ץלַא סָאד ןוא ..רעּפרעק ס'השמ ןופ טלײטעגּפָא סיוא זייוונטייצ רע

 | ..לגניי םעניילק םעד ףיוא ארומ ַא טפרַאװ

 .י? ןצַאלַאּפ ,..ןעמעוו ייּב --

 "יב ,ל'רוחּב ,םיכלמ-ינּב יד ייּב .וטסגערפ .,ןעמעוו ייּב --

 ...ךיא ןיּב ךלמ ַא ןופ רוד רעטניינ רעד .לשמל ,רימ

 עג ךלמ ַא זיא ,ל'רוחּב ,עדייז:רעטלע רעטסקעז ןיימ ,,, ==

 טלעוו ַא טָאה סָאװ ,דיי רעגולק ַא ,קינלעּבָארָאק ַא ,דיי ַא ,ןעוו

 *עג ךיז רע זיא געוו ןייז ןיא ןוא .ןעוװעגסיוא טלעוו ַא ,ןהעזעג

 ,ץַאלַאּפ ַא ןּבענ ,עילּבערג ַא ףיוא לָאמניײא ,קידנעטש יװ ןרָאפ

 ןוא םירעיוּפ םיא ןּבָאה ,לרוחּב ,ץַאלַאּפ ןשיצירּפ ןסייוו ַא ןּבענ

 םעד ריד םענ .גיניק רעזנוא ייז ,לואש 'ר :טלעטשעגּפָא םיצירּפ

 ,גרעבױערטַאט יד ,דנַאל עסיורג סָאד ריד םענ ,ץַאלַאּפ ןסייוו

 יד ןוא רעדלעוו עסיורג יד ,ןכייט עטיירּב יד ,יינש:לרעּפ רעייז

 ,ל'רוחּב ,טסלָאמעד זיא סע ןוא ,.גיניק רעזנוא יז ,סנירג:ןלָאט

 יייר ַא ןוא רעקיטכיל ַא ,רעקיטנייה רעד יו ,גָאט-רעמוז א ןעוועג

 ףיוא ןגעלעג דלָאג יװ זיא ץייוו רעד ןוא ןרָאק סָאד ןוא ,רענ

 זיּב ןטעּבעג לואש 'ר טָאה ןגעווטסעדנופ ןוא ,דנַאל ןטיירּב םעד

 ךיז טָאה ,ל'רוחּב ,לואש 'ר .תעדה-בושי ףיוא טייצ ןגרָאמ ףיוא

 .טפרַאדַאּב ןייז בשימ
 יַאּפ ןיא ןדייז.רעטלע ןיימ ןעמ טָאה ,לירוחּב ,לייוורעד ןוא --

 ןיורק יד ,ןייטשלמרימ ןופ ץַאלַאּפ ןסייוו ,ןסיורג ַא ןיא ,טריפעגּפָא ץַאל

 יעג ןוא טצעועגפורַא םיא ןָארט ןפיוא ,םיא ןּבעגעגּפָא דנַאל ןופ

 .ןסעזעג ןָארט ןיפיוא גָאט ןצנַאג ַא רע זיא ױזַא ןוא ,ןײלַא ןזָאל

 םענעי ןיא דָארג זַא ,ןעוועג טרעשַאּב ױזַא זיא םּתסה ןמ --

 וצּפָארַא למיה ןופ ןרעטש ייווצ רַאּפ טייצ ַא ןעמוק לָאז טנװַא
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 עגר יד לָאז לואש 'ר זַא ,ןייז ױזַא טפרַאדַאּב טָאה'ס ןוא ןלַאפ
 תערת-בושי ןייז ךיז טָאה טלָאמעד טָא ןהעז ןלַאפ רעייז ןופ
 עילּבערג רעד ֹוצ ןיהַא ,ץַאלַאּפ ןסייוו ןופ סורַא זיא רע .טקידנעעג
 ;דנַאל ןסיורג ןופ רעדניק יד וצ טגָאועג ץרוק טָאה ןוא ןעגנַאגעג

 .:"געװ ןייז רעטייוו טרָאפ לואש .הצורמ טינ ןיא לואשז

 טימ לגעװ ןייז ףיוא ךיז רע טָאה ,ליווחּב ,ךָאנרעד ןוא --
 ןרָאפ טוָאלעג רעדיװ ךיז טָאה ןוא טצעזעג עקלעּבָארָאק רעד
 ךופ ,ןרעדנַא םעד וצ ףיָאד ןייא ןופ טלעװ רעד רעּביא דנו:ענ
 ..רערעדנַא רעד וצ טָאטש ןייא

 ןגָאז סָאװ ךָאנ טפרַאדַאּב טָאה רע זַא ,ןעוועג קיטנעק זיא'ס
 "עג ןיוש טָאה סָאװ ,ןדייז:רעטלע ןייז ןופ ףוס םעד ןלייצרעד ןוא
 ,טגָאזעגּפָא ריא ןופ ךיז ןוא ןיורק עכילגיניק ַא ךיז ףיוא טַאה
 ;ןעגנורּפשעגפיוא זיא ןוא ןסירעגרעּביא לָאמַאיטימ טָאה השמ רָאנ

 ! טרָאפ ץימע --

 :רעטסניפ רעד ןופ ךיז טָאה ןַאקרַאּפדָאס םעד  ײּברַאפ
 .ערַאק רעשיצירּפ ַא ןופ ןטָאש רעגנַאל ַא ץַאלַאּפ םוצ ןגיוצעג שינ
 רַאפ סָאװ ,טנָאמרעד עדייב ךיז יז ןּבָאה לָאמַא?טימ ןוא .עט
 רעסייוו רעד סָאװרַאפ ןוא ןעוועג זיא טגייה גָאט רעקידיהנושמ ַא
 =עג טפַאשקנעּב טימ ךיז טָאה'ס ןוא ,רערעטסניפ ַא טייטש ץַאלַאּפ
 ןוא ןטרעדנזעגּפָא ןיא ,םיא ןיא טרָאד ךיז טוט סָאװ ,ןסיוו טלָאװ
 ,עטערַאק ןופ ןשטנעמ עטנַאקַאּבמוא יד ןענייז רעוװ ,ןטרעיורטרַאפ
 ?רַאפ ןוא ,ןעמוקעג טסעג ןיא טנוװָא-רעױרט ַאוַא ןיא ןענייז סָאװ
 ,ןעמענ ןּבעל סָאד טפרַאדַאּב ךיז טָאה רעטכָאט ַא ס'צירפ ַא סָאװ
 ,רונש םענעטלַאקַאּברַאפ ןיא ןטלקיוװרַאפ ןגעוו עטרעלקרַאפ ,עקירעגיינ
 ןסייו ןופ ץירּפ םעד ,רעטכעװ-דָאס יד ,ייז ןעמַאזוצ טדניּב סָאװ
 תומולח:טכַאנ יד ןוא טסעג:טנווָא יד ,רעטכָאט עטיוט ןייז ,ץַאלַאּפ
 --,ןעוועג ךלמ ַא גָאט ַא זיא סָאװ ,ןדייז:רעטלע ןטסקעז םעד ןגעוו
 .ַאּפ ןופ טנַאװרעטניה רעד ײּב ןענַאטשעג גנַאל עדייּב יז ןענייז
 ןּבָאה רעטסנעפ ערעטסניפ יד תעשּב ןוא .טרעהעגוצ ךיז ןוא ץַאל
 טימ ןײרַא דָאס ןיא טקוקעגנײרַא ןוא טּבעלעגפיוא לָאמַא:טימ
 .רַאפ רעטכעוו רעד השמ טָאה ,טכיל ןּבלעג:ךיילּב ןופ ןסַאּפ עגנַאל
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 ,גנילצולּפ טָאה ןוא ,טריסַאּפ טָאה גָאט םענעי ןיא סָאװ ,ןסעג

 ןייז ןיא ןּפַאלק ןּבױהעגנָא רעטרעקיוהעגנייא ןַא ןוא רעזייּב ַא

 .ךעלּב-רעטכעוו עסיורג
 רעקיטש ףיוא טײקליטש:טכַאנ יד ןּבָאה ּפעלק ענעקורט יד

 ,ןסירעצ



 ןַאמַאש םייּב
 ,(גנולײצרעד ַא ןופ לטיּפאק א)

 ןייּב ,ָאד ;הנשה:שָאר רשפא ןיוש ,לולא טציא זיא םייה רעד ןיא
 ןטכעגרעייא ןוא ןטכענ .בוט:םוי א סעּפע ךיוא זיא ,,ל'טבש ןשיקַאיטסָא
 םינּפ ןטימ טשרעוצ ,ךייט םייּב ןענַאטשעג ןעמ זיא גנַאגרַאפ:ןוז ןרַאפ
 ןופ טָאג םוצ ךיז טקֹוּבעג ןוא ךייט ןופ גערּב ןקיגרַאּב םוצ ,חרזמ םוצ
 טרעיול סָאװ ,זלעפ ןסיורג םוצ .,םורד םוצ םינּפ ןטימ ךָאנרעד ,ןוז רעד
 יד ןופ טבש םעניילק םעד טצישַאּב ןוא ,היח עקיזיר ַא יװ ,ךייט ןרעּביא
 ,ןטנגעג עטייוו יד ןופ ,רעסַאװ:ףיױרַא ןופ ןעמוק סָאװ ,רעטסייג עזייּב
 ;רעקלעפ עקידתוירוכַא ןוא עכעלדנייפ רָאנ ,עכייר ןעניואו סע ואוו
 :נואוו יד ןופ טָאטשטּפױה רענעעזעגמוא רעד וצ ,ןופצ םוצ ךיז טקוּבעג
 ןטניוו עטסקרַאטש יד טנעה ערעייז ןיא ןטלַאה סָאװ ,רעטסיײג עכעלרעד
 .ייֵז ןופ סָאװ ןוא ןשיפ ןוא תויח עלַא רעּביא = םיּתּבילעּב יד ןענייז ןוא
 ןיא רעהַא- ןעמוק.ןלעװסע ןסקופ עסייוו ליפיוו ,סָאד ךיז טדנעוו ןליוו רע
 רעד ןופ ןסקופ עסייוו עטרַאגעג יד טָא ,טבש ןעמירָא ןופ סענַאקּפַאק יד
 יױזַא זיא לעפ עקירָאהטכידעג ןוא עכייוו רעייז סָאװ ,ערדנוט רעסיורג
 ואו ,ברעמ וצ ךיז טקוּבעג רעגנעל ךָאנ ןוא ;םירחוס יד ייּב טּבילַאּב
 ףיוא:טמענ סָאװ ,טלעװ רעד ןופ טָאג רעטסקיטכעמלַא רעד טציז סע
 .טבַאנ ףיֹוא םיא וצ טמוק יז זַא ,ןוז יד ךעלנעט:גָאט טנעה ענייז ףיוא
 / .רעגעל

 ךיז טעװ ,טנװָא ןַא ןיא לָאמַא ,ןכיג ןיא .רעמוז ךָאנ זיא לייוורעד
 ?עג למיה ןפיוא ןּפעלשפורַא טעװ ,טניױװ:םערוטשַא ןּבייהפיוא גנילצולּפ
  .עטש ןטלַאק ַא טימ ןסיימש ןּבײהנָא ןוא סנקלָאװ עצרַאושטניט עטכיד
 ןיוש ךיז טעװ ןָא טלָאמעד ןופ ;יינש טימ טשימעגסיוא ,ןגער ןקידעכ
 ,םירַאװ ןוא ליטש רעּבָא זיא לייוורעד .ןזייװַאּב טינ גנַאל:םישדח ןוז יד
 עקידמירוטש ךָאנ הלּכ עטקיטעּפשרַאפ ַא יװ ,רעמוז ןופ ןרעקַאלפ ןכָאנ
 :יא ,טייז ַא ןָא טרעדנוזעגּפָא יו טייג ,ךיילּב ןוז יד טכייל ,ןרָאיײטנגוי
 טײרּפשרַאפ דרע רעד ףיוא רָאנ ,למיה ןופ טפלעה רעקיד'נופצ רעד רעּב
 רעד :חמייקיטכיל עקידרעיורט ַא לסיּב א ,עכעלּביל ַא ,עקיד'חחונמ א יז
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 =לילק עגימַאלֿפ עקיּברַאפנדיײשרַאפ יד ןָאטעגסלוא ,רָאלק-רעטױל זיא למיה

 דלַאװ רעד ;ןעולּב ןיא ךיז טלקיוועגנייא גיד'תווינע ןוא רעמוז ןופ רעד

 :רעטעלּב יד ןופ רָאה עָארג טימ ,טרעלקעגפיוא קיד'תלהק ,קיאור טייטש
 ,ּפָאק ןצרַאװש ןפיוא רעמיוּב

 ןיא טָאלעג טנײה ךיז טָאה םלֹוע רעסיורג ַא .בוט:םל זיא סע

 =גיא עדליװ ךעלפיש עלופ טימ ,ףרָאד ןשיסור ןיא רעמערק םוצ ,געוו

 :עג זייוורעטרעדנוה רָאי סקיטנייה טָאה טָאג ןופ דסח רעד סָאװ ,סעקיד

 ןרָאפעגקעװַא ךיוא זיא ןַאמ סלַאנַאח .ןצענ עשיקַאיטסָא יד ןיא ןּבירט

 ןציז .ןַאמַאש ןטלַא םעד ,ןטַאט םעד םייה רעד ןיא ןזָאלעגרעּביא ןוא

 ןּבעג ,ךיז רעטנוא סיפ יד ,עטרוי ןייז רַאפ ,דרע רעד ףיוא עדייּב רימ

 .קיסָארדרַאפ ןוא קיטעמוא זיא ןטלַא םעד ,לַאנַאח ןגיוצעגסיוא טגיל זנוא

 רַאפ ּבוטש ןיא רחוס םייּצ ןּבָאה ןטרָאד יז ןלעװ טײצ:לָאמ ןסיורג ַא

 =עג טינ ןוא טרַאּפשעגנײא ךיז טָאה לַאנַאח .,.סעקידניא עטכַארּבעג יד

 ןקידעצנַאלג ןטימ ןײלַא ָאד יז ןעמ טזָאליװ טנייה ,ןרָאפטימ טלָאװ

 .ןּבײלּברעּביא טזומעג ךיוא רע טָאה ?קעשַאד

 ןייז ןטלַאהַאּב וצ ידּכ ,רעטלַא רעד טגָאז -- ! רעטעוװ רענייפ ַא --

 .קידעגכנ ןוא גיטכרָאפסטָאג ּפָאק ןטימ וצ טלקַאש ןוא רימ ףיוא סעּכ

 ךיילּב-לעג זיא ,סעלוקס ןָא ,טכיזעג ןכעלגנַאל ןייז ןופ טוה יד

 ןענייז ןְקַאּב עטשטיינקעצ ,ענעלַאפעגנייא יד ,טעמרַאּפ יו ,קיצנַאלג ןוא

 :לַּפש ַא ּפָארַא טגנעה קַאּבניק ןופ ןוא רָאה עָארג טימ ןסקַאװַאּב רעטיש

 :ײטש רעד יװ ,ּפָאק ןפיוא לכיט ַא שירעּביײװ טגָארט רע .לדרעּב קיצ

 ייוו-לעג ןרעיוא יד רעּביא ךיז ןעלזיירג ריא רעטנוא ןופ ןוא ,זיא רעג

 =עג ךעלנע רע טלָאװ םידגּב עצרַאװש ןיא .תואּפ עמורפ יװ ,רַאה עס

 טימ ,עקידרעסַאװ ענייז רָאנ ,שרדמ-תיּב ןופ שורּפ ןטלַא ןַא ףיוא ןעוו

 :טיכ ןוא קידעכעטש זייוונטייצ ןקוק ןגיוא ענעפָאלרַאפ ךעלרעדָא עטיור

  .היח א ייב יו ,ער

 ןרעטנוא טנעה יד ,ףױרַא םינּפ ןטימ דמאז ןפיוא טגיל לַאנַאח

 רעד .ןײרַא למיה ןיא יז טקוק ןגיוא עטערומשזרַאפ טימ .ןפרָאװרַאפ ּפָאק

 יד רָאנ ,וָאו ןרעּבכא טשטײנקעגנייַא ףיט ףיז טָאה ןרעטש רעלאמש

 ךָאנ ..טלכיײמש יז זַא ,ךיז טכוד סע ןֹוא עילָאװַאּפ ךיז טגיוו טסורּב

 ןקוקַאּב ןייג ןפרַאד טעװ ןעמ זיּב ,טנוװָא ןויּב ןטרַאװ וצ יירד העש ַא

 ךיוא רעטלַא רעד טנייה טעװ רשפא ,סייוו רעוו ןוא ,דלַאװ ןיא ןצענ יד

 ,זנֹוא טימ ןייגטימ

 .קשח ןָא ךיא רעפטנע -- ! רעייז ---

 רעהפיוא ןא ןָא .ןלַאנַאח ןּבעל דמַאז ןפיוא סיוא ךיוא ךיז יצ ךיא
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 טשימעגסיוא טָאה טנַאה ענעעזעגמוא ןא ,למיה ןופ טײקיולּב ךיז טּפיז
 רעּביא ייז טיש ןוא עצרַאװש ,ענירג ,עיולּב ,רענייטשטנעמיד ןדַאירימ
 טוָאל ןוא ּביוה רעד ךיז טגיוו קיאור .למיה ןופ ּביוה ןטיירּב ןיא רדסּכ
 ןוא רעּפרעק ןיימ סיוא טסקַאװ ךעלרעדנואוו .רעקירעדינ ץלַא ּפָארַא ךיז
 ןײגסױרַא טעװ טָא:טָא זא ,ךיז טכוד סע ןֹוא םטיר ןּבלעז ןיא ךיז טגיוו
 ,ןטפול רעד ןיא ךימ ןזָאל ןוא רימ רעטנוא ןֹופ דרע יד

 ןטגײגרַאפ ַא טימ ,העטלַא רעד גנילצולּפ טגָאז--! ןעגניז ליוו'כ --
 .סעּפע טעּב סָאװ דניק ַא יװ ,גידעגכנ ןוא טייז ַא ןָא ּפָאק

 ,זנֹוא םורַא ץימע סיוא טיירש -- ! ןעגניז טעװ ןַאמַאש רעד --
 םענעּבילבעגרעּביא םעד ףיונוצ קיטסַאה .טלמַאז הרושב עכעליירפ יד ןוא
 .ץגיוּבעג ַא טימ ןַאמַאש רעד ,קידלרינש עלַא ךיז ןזָאל רימ ןוא םלוע
 : -  ןײרַא עטרוי ןייז ןיא ,סיוארָאפ ּפָאק םענ

 =רוי ןופ לֹוגיֵע ןיא קידכעלייק ןציז רימ ,ןפיוה-רטייש ַא טנערּב סע
 :רַאפ זיא טכיזעג ןייז .רעטלַא רעד טציז ,ריט ןגעקטנַא ,ןָא ןּביױא .עט
 -גוא ןוגנ ַא סעפע טלמרומ ןוא ךיז טגיוו רע ;טכַאמרַאפ ןגיוא יד ,ןֿפָאלש
 ,רעקיגיואדנילּב רעד ,בוט:םול:ברע רדסמ ךיז זיא סָאװ ,ןזח ַא יו ,זָאנ ןרעט
 ןוא רעייפ ןרעּביא קיוּפ=ףושּכ םעד טמירַאװ ,רעפלעהַאּב רעקידנעטש ןייז
 ,גנַאלק ןייז קיכליה גונעג ןיוש זיא יצ ,עלייוו עלַא טוואּורּפ

 ,טרעטיצ םיטש ןייז ןוא ןַאמַאש רעד גָאז ַא טיִג -- ! רעכיג --
 ןוא ךעלעקייק טלָאמעגסױא שידניק זיא קיוּפ ןופ לוָאט ןפיוא

 טימ ןוז יד זיא םֹורַא ךעלעטניּפ טימ עלעקייק עטסערג סָאד .ךעלדיירד
 רעקידגרָאה ַא טפיל סע ןוא ערַאנַאג ַא טילפ יז רעּביא ,ןרעטש יד
 ןוא תויח ןעלגיפ ןוא שיפ טימ לופ זיא לװָאט רעצנַאג רעד .שריה
 ןכייצ ןקילײה ןטימ ךעלעקניו עלַא ןיא טריצעגמורַא זיא ןוא ןשטנעמ
 ןופ לסילש ןבכַאלּפ ַא ףיֹוא ךעלנע זיא סָאװ ,טײקרַאּבטכורפ ןוא ןּבעל ןופ
 .כעלב טימ ןעגנַאהַאּב זיא קיוּפ ןופ ףייר רעד ןוא .סָאלש ןשיזיוצנַארֿפ ַא
 ,ןקיטכיװא ,ךיז רַאפ רערעדעי ,ךיוא ןּבָאה סָאװ ,ךעלדנזייא ןוא ךעל
 ,ןיז םענעגרַאּברַאפ

 טימ ןוא ,ןַאמַאש רעד טסיירד ףיוא ךיז טלעטש ,טכַאװעגפיוא יו
 ןיא קיּפ םעד רע טמענ ,טרעשַאקרַאפ לּברַא יד ,גנוגעווַאּב רעטיירּב ַא
 טכײל טיג ,טנעמורטסניא:טעּברַא ןייז רעטסיימ רעטינעג ַא יװ ,טנַאה
 ײװ ,הנווכ טימ ,טסעפ ןגיוא יד טסילשרַאפ ,שיור ןטכידעג ןייז ווּורּפ ַא
 ןעיירד וצ שימטיר ןוא סַאזגנַאל ןָא טבייה ןוא ,לארשי:עמש וצ דיי ַא
 :סקניל ןוא סטכער ףיוא ּפָאק ןטימ

 { ןייֵא ךיז טרעה ! ןפור וצ ןָא ּביײה ךיא --
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 .רַאפ ףיײר םעד ןוא קיוּפ ןופ טעמרַאּפ ןיא לָאמ ןייא טּפַאלק רע
 טרעה גָאזנָא רעקיטכיוו ַא ;טמורּב קיוּפ רעד .טנַאה ןיא טסעפ רע טלַאה
 :עגּפָא ןוא ץרוק לָאמ ַא ךָאנ טּפַאלק רע ,ןעמורּב ןטכידעג ןייז ןיא ךיז
 -עגנעה יד ףיוא ךיז ןעלּפַאצ ;טנאה ןיא ףייר םעד יירפ טזָאל ןוא ןסיר
 עטרוי רעד רעּביא ךיז טײרּפשעצ ןוא סיוא ךיז טיש סע ןוא םורַא ךעל
 ךָאנ ןוא רעקרַאטש ,לָאמ ןטירד ַא טּפַאלק ןוא .גזַארּב רענעקורט רעייז
 :איל טעגזַארּב ןזייא רעד ,ןקָארשעגנָא ןשיֹור ךעלכעלּב יד ןוא ,רעצריק
 ּפַאלק א ףיט ןוא קיטסַאה רע טיג קילּבנגױא ןּבלעז ןיא ןוא ;קידמער
 שער רעטיירּב ַא ןוא רעפיט ַא ,רעלוּפ ַא ןוא טעמרַאּפ םענעגױצעגנָא ןיא
 טנַאה עטכער יד שירעלעּפַאּב טקערטשעגסיוא .טּפול רעד ןיא טמיוושעצ
 עטנפעעגפיוא טיירּב טימ ,סיוארָאפ ןגיוצעגסיוא ּפָאק םעד ,קיוּפ ןטימ
 ןוא ןייטש רע טּביײלּב ,טכיזעג ןיא ןדייל ןופ קורדסיוא ןַא טימ ,ןגיוא
 ?ניל ןייז ןופ קנואוו םעד ןגלָאפ עלַא רימ ,וצ טגנערטשעגנָא ךיז טרעה
 סע ..ןטלַאהרַאפ םעטָא םעד ,ךעלגעווַאּבמוא ,ליטש ןציז ןוא טנַאה רעק
 רעד טשיור ןטלַאהעגנײַא ןוא רעוא ןיא טיקליטש יד רָאנ טגנילק
 סיוא ךיז טיצ לכיימש רעצרוק ַא ,םינּפ ןייז ףיוא טצילּב גנילצולּפ ,..ךייט
 טימ ףיוא:טלסיירט ,יירשעג ךעליײרֿפ ַא סיואטיירש רע ,ןּפיל יד ףיוא
 רימ ,ןקינָאטנײא ןַא טימ ןפור וצ ןָא טּביה ןוא קיוּפ םעד תולעּפתה
 :טקַאט ןיא ךיז טגיוו ןוא ,ןוגנ ןשידיי ןקירעיורט ַא טימ ,ךיז טכוד

 טסייג וד ,םוק !טסײג:רעלדָא וד ,םוק ,דלעפ ןופ טסייג וד ,םוק --
 ...דלַאװ ןפיט ןופ םוק ,רעּב ןופ !

 :רעטנוא טּפַאכ רעפלעהַאּב רעקיגיואדנילב רעד ןוא |
 ,יסיפ עגנירג יד ףיוא ,שריה ןופ טסייג וד ,םוק
 :ןפלעה ןוא טקַאט ןיא ןעלקַאשוצכָאנ ןָא ךיז ןּביײה עלַא רימ ןוא
 ,..וט וא:וט וא-וט ,וט וא-וט וא:וט --
 | : רעטייוו טפור דעטלַא רעד ןוא
 ,ערַאגַאג ,וד ,ןיצ עפרַאש יד טימ ,שיפ ןופ טסייג וד ,םוק --

 | .+! ןעילפוצ רעזַא םוק ךיוא
 :ורַא רעד ןופ ןָאטעגסױא .,ץרַאה טימ טנוװַאד סָאװ ,ןדיי ַא ייּב יו

 ןייז ,ןזָאלעגּפָארַא דרע רעד וצ ןגיוא יד םיא ייּב ןענייז ,טלעוו רעקימ
 ַא יב יו טגנילק לֹוק ןייז ןוא טלטיורעגסיוא ךיז טָאה םינּפ רעכיײלּב
 רָאג ןופ רעהַא ןעמוק רעטסייג יד יװ ,רע טליפ םישוה עלַא טימ ,ןגנוכ
 ףיוא קידנעילפ ענייא ,קיוּפ ןייז ןופ ףייר םוצ קינעטרעטנוא ,טלעוו רעד
 רעטנוא דרע יד קידנעלסיירט ןוא קידנפיול ערעדנַא יד ,ןעלגילפ עטיירּב
 ןרַאּפש ןוא עטרוי עגנע יד ךיז טימ לופ ןכַאמ ןוא רעהַא ןַא ןעמוק ,ךיז
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 ןפרַאװ ןוא ,קיוּפ-רעּבױצ ןיא טּפַאלק סָאװ ,רַאה רעייז םורַא ,םיא םורַא ךיז
 ,רעדינַא טינ ריש םיִא

 רעטלַא רעד טעשטּפעש - ( רעליטש) ...! ַאט:ַאט:ַאטײַאטנַאט --
 טכיזעג ןייז ןוא ,סיפ יד ףיוא קידנטלַאהפיוא ךיז םיוק ,ןײרַא קיוּפ ןיא
 ,ןעמַאזוצ טשימעגסיוא תחנ ןוא ןדייל ןופ קורדסיוא ןַא טָאה

 טרעװ ,ןעמונרַאפ סעּפע טלָאװ רעוא ןייז יו ךיילג ,גנילצולּפ ןוא
 טָאה סָאד .ןקָארשרעד ןוא טיירּב ךיז ןענעפע ןגיוא יד ,קיאורמוא רע
 טבילה רעטלַא רעד ןוא ,ףלָאװ ַא יו ,ּפָאק ןטימ טפרַאװ ןוא רעכעלזָאנ יד ןופ ךיור טמעטָא  ,ןגיוא ענירג עקידנענערּב טימ ,היח עטַאלדוק עצ .רַאװש ַא יו ,רעהַא טפיול ןוא למוט םעד טרעהרעד טסייג רעזייּב רעד
 :רעטסייג עטוג יד ףליה וצ ןפור ןוא קיוּפ ןיא ןּפַאלק וצ קירמירַאיל ןָא

 ! רעהַא ןעמוק טעװ רע ּביוא ,ןייז טעװ טכעלש ! עניימ דניירפ עטוג ,םיא טגָאלש .ןעמיווש ךעלפיש ערעייז ואוו ,ןעייטש סעטרוי ערעיז ואוו ,ןציז סעקַאיטסָא ואוו ,ןסיוורעד טינ ךיז לָאז רע ,ןקעמשרעד חיר ןיימ ןענָאק טינ לָאמנײק רעמ ןיוש לָאז רע ,ןטלַאק ןוא ןטכייפ םעד ,ןקישיילפ םעד םיא טלַאּפשוצ זָאנ םעד ! ןטַאלדוק ןיא ּפָאק ןיא םיא טגָאלש ,םענעטלָאשרַאפ םוצ ,םיא וצ ךיז טמענ --
 ;גנונעפָאה רעטרעטסײגַאּב טימ ןָא טּבייה רע ןוא קיוּפ רעד קיטומ סיוא טמורּב לָאמַאטימ ןֹוא ליטש רעד ןיא וצ ךיז רע טרעה עלייוו עצרוק ַא .קיוּפ-רעּבױצ ןטימ טנפָאװַאּב ,המחלמ רעכעלרעפעג רעד וצ טיירג ךיוא טייטש רעטלַא רעד .עלייוו עדעי ןעג .גירפשוצפיוא טיירג ,רעמינּפ עכיילּב טימ ,ןקָארשרעד ,םלוע רעד רעט .:גוא טּפַאכ -- !רעהַא ןעמוק טעװ רע ּבױא ,ןייז טעװ טכעלש --
 ..גרעּב עסיורג יד ןוֿפ טייז רענעל ףיוא ,ןײרַא דלַאװ ןיא טייוו ,שריה ,םיא ּבײרטרַאפ ,ןייצ קיסיירד עלַא טימ ןייֵא םיא סייּב ,טנַאה רערעווש ןייד טימ ,רעּב ,םיא גָאלש ןטינ ךיז טליופ -- ךייא ףוא דֹוּבּכ ַא טרַאװ סע .שיילפ ןוא עשַאק טימ עטרול יד לופ ,זנוא ייּב בוט:םוי זיא טנייה !ךיז טערַאטס !טינ רָאנ ךיז טליופ ..ןעמוקייב םיא ריא טעװ יװַא לָפ ןוא יװַא טָא --
 ,דלעפ:המחלמ ןופ תוליח יד קירוצ טפור ןוא קיוּפ רעד טמורּב טקיאורַאּב ןוא ןדירפוצ ,םינּפ ןרעּביא טייקלטכיל ַא ךיז טסיג ןגיוא עטזָאלעגּפָארַא יד רעטנוא ןופ ,ןטלַא םעד ייּב ןּפיל יד ןעלכײמש ךעליירפ ,המחלמ יד טקידנעעג ךיז טָאה ךעלקילג
 געוו ןטיוו ַא ןּבָאה רימ ,ןָאט וצ ךס ַא ךָאנ ןּבָאה רימ ןּפָא ךיז טור ןוא רעהַא קירוצ טמוק ָאט ,םענעטלָאשרַאפ םעד טייוו ןּבירטרַאפ --
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 | ,! ײרט לימ טייז ןוא רעהַא קירוצ טמוק ,ךיז רַאפ
 ןײרַא ּבוטש ןיא רעדניק עריא ףיונוצ טפור סָאװ ,עמַאמַא יו

 ??רעמפיוא וצ ךיז טקוק ,סוארָאפ ּפָאק םעד טקערטשעגסיוא רע טייטש
 טימ טדער ןוא ,ןעמוקעג קירוצ םולשּב ןענייז עלַא יצ ,ךעלּביל ןוא םַאז
 =גומ ןֹוא הרובג רענעזיוַאּב רעד רַאפ ייז טּביױל ,קיצרַאה ןוא ךייוו יז
 ,ףמַאק ןקידרעטייוו םוצ טסיירד ייז טכַאמ ןוא טרעט

 ןָא ןּבייה ייז זַא ,ּפָא יז רע טלעטש --- .,ןַאטײַאטײַאטײַאטנַאט ---
 | ,תחנ טימ לופ זיא םינּפ ןייז ןוא םיא וצ ןרַאּפש וצ ךיז שירעפיטש

 זיא סָאד ,לטנַאמ ןקילײה םעד םיא טגנַאלרעד רעפלעהַאּב רעד
 ?רַאפ סעלָאּפ יד ,ינק יד זיּב ,רעצרוק ַא ,דגּב רעלָאמש ַא לעפנשריה ןופ
 ןיײװנדנַאר ןעגנַאהעגמורַא טכידעג ןזיא ןוא ,עקטיזיוו ַא ןיא יװ ,ןטינש
 דגֹּב םעד טָא ןיא ,לרעּפ:זָאלג טימ דיילק:ןעיורפ ַא יו ,ךעלדנזייא טימ
 עלַא ןופ טָאג ןטסערג םוצ ,למיה ןופ קע םוצ ,ברעמ םוצ ןייג רע טעוװו
 עלַא ןוא ,יינש ןקיּבײא ןַא טימ טקעדַאּב ,טייו זיא געוו רעד .רעטעג
 ןיק .געװ םעד ןטערטסױא רע טײג ;םיא ףיוא ןרעול רעטסייג עזייב
 םיא טעװ היח ןייק ןוא לטנַאמ ןקילייה םעד ןגָאלשכרוד טינ טעװ ליוק
 ,קיוּפ ןייז ןופ לעפַאּב םעד ןגלָאפ סָאװ ,רעטסייג עטוג יד ,ןסייּבכרוד טינ
 ,ןײרַא געװ ןיא ךיז רע טזָאל ..,ןַאטייַאש ןסיורג ןופ ןטיהּפָא םיא ןלעוו
 יד טימ רעוש טערט ,ןעלסקַא יד טימ *ע טגעװַאּב חוּכ םעד רָאג טימ
 ןופ ןקע עלָאמש יד .יינש ןפיט ןיא ןכירק טלָאװ רע יו ךיילג ,סיפ
 ,ךיו טגיֹוּב רע תעשּב ןֹוא רעטניה ףיוא ּפָא ןעשטרַאטס סעלָאּפ ענייז

 ערַאד ןוא עגנַאל טימ לגיופ ןסיױרג ַא ףיוא ךעלנע ענדָאמ רע טרעוו
 ןדנָאר יד ןוא ךיז טגיוו ןוא טקַאט םוצ קיוּפ ןיא טּפַאלק ,טגניז רע ,סיפ
 ,סעסָאק יװ ,דגּב ןופ לעפ ןרעּביא ץרוק ןוא ףרַאש ןּפַאלק ךעלדנזייַא

 ,עקנָאל רעד ףיוא ייה ןדיינש סָאװ
 טייג -- רעטלַא רעד טלייצרעד --- ,געװ ןטייװ ןיא יג ךיא --

 ךיא ,ענעטלָאשרַאפ יד ןופ ּפָא ךימ טיה ,רעטסײג עלַא ריא ,ךָאנ רימ

 ,ברעמ ןופ גערּב םוצ געוו םעד סיוא טערט
 טגניז -- !ברעמ ןופ גערּב םוצ געװ םעד סױא טערט רע --

 ךיז טגיו סע ןוא םיא טימ ןעמַאוצ ךיז טגיוו ןוא רעפלעהַאּב רעד ךָאנ
 .ןעלטקַא יד טימ טקוצ ןוא ךָאנ טגניז ,םלוע רעצנַאג רעד ךיוא

 יד וטסיּב דניירפ עלַא ןופ ! ערַאגַאג ,רימ ןופ ּפַא טינ ייטש --

 { ;רַאגַאג ,רימ ןופ ּפָא טינ ייטש ...עטסגילק יד ןעלגיופ עלַא ןופ ,עטסעּב

 ,םלוע רעצנאג רעד טעּב -- !ערַאגַאג ,םיא ןופ ּפָא טינ ייטש --

 :למיה םוצ טייג רע סָאװ ךָאנ ,טלייצרעד רע ןוא
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 טינ ןפנארּב ןייק טָאה ,דנאל ןטייוא ןופ שטנעמא ןעמוקעג --

 לטיה םעגעדיז א טגָארט ,עמיראוו ,רע טָאה ןגיוא עטוג .הרוחט ןייק ןוא

 יםיא רימ ןזָאל ,זנוא טימ ןעניואוו רע לי .,,קעשאד ןקידנצנַאלגַא טימ

 =עג ךיוא רע זיא רעקידלזמ ַא ןוא ,ןרָאװעג ןלעפעג ןעמעלַא זנוא זיא רע

 | ?ןאמ:ףושיּכ ןייק טינ רע זיא יצ רָאנ ,סיוו

 רעד ךָאנ טגניז -- ...!ןאמ:ףושיּכ ןייק טינ רע זיא יצ רָאנ --

 טלָאװ רימ ןגעװ טינ יװ ךיילג ,טינ רענייק טקוק רימ ףיוא רָאנ ,םלוע

 | ,טדערעג רעטלא רעד

 טרוכישעגנייא רע טָאה -- רעטלא רעד טגניז --- ןפנארּב ןָא ----

 ןאמ םעד טינ יז טגלָאפ ,ריא ייּב ןעמונעגּפָא לכש ןצנאג םעד ,ןלאנאח

 ,ז זיא המותי א .קעווא טכאנייּב עטרוי ןייז ןופ טייג ,ןרעטלע ןייק ןוא

 . ןּביירטסיורא יז ןעמ לָאז ןעמעוו וצ טנייה

 סיוא טיירש רָאנ ,דײר סנטלא םעד רעּביא טינ טרזח םלוע רעד

 ?עגנייא קידתונשקע טָאה לאנאכ .גנושאררעּביא ןוא טייקטכירעגמוא ןופ

 .  ףגוא יד טערומשזראפ ןוא ּפָאק םעד ןגיוּב

 רעד טנהעט--!ּפָארא ףושיּכ םעד ריא ןופ ןעמ טמענ יװ ןוא ---

 - ךיז ןּבייה ןעלסקא יד ,םינּפ ןייז טקעדאּב סייווש רעטכידעג א ,רעטלא

 יײנש םעד רע טענק ףיט ןוא רעווש ןוא ,עיסלואוונַאק א ןיא יװ ,םיא ייּב

 רעד .קיטכעמנָא עגר א ףױא טּבײלּב ,ץכערק א רע טוט גנילצולפ

 געו םעד טקידנעראפ ןיֹוש טָאה ןאמאש רעד זא ,טייטשראפ רעפלעהאּב

 רעד טעװ טציא .למיה ןופ דנאר םוצ ,ברעמ ןופ גערּב םוצ ןעמוקעג זיא ןוא

 ןוא ןעלגללפ עריא םיא ןלעטשרעטנוא --- עראגאג יד--לגיופ רעטסגילק

 ,רעטעג עלא ןופ טָאג ןטסערג םוצ ,למיה ןטסכעה םֹוצ ףיורא ןגָארט

 :יד ןופ םענעטכָאלפעגסיוא ןא ,ןיורק םענרעזייא םעד םיא רע טגנאלרעד

 טנרָאפ ןופ םענעגיוּבעגסױא ןא ,םיא ףיוא רעסעמא טימ ןוא ןפייר עג

 ,סנקלָאװ יד ןדיינש קידנּביײה ךיז רע טעוװ רעסעמ םעד טָא טימ .ןטניה ףיוא

 ;רעּפרעק ןייז ךיז טגיוו סע סָאװ םיוק .רעטלא רעד טדער רעטציא

 יד ,ּפָאק ןטימ ןסיּברַאפ רע טיירד ,הרשע:הנומש ןיא דיי רעמורפ א יי

 ?ראפ ןּפיל יד ,גָאטײװ ןופ יו טעמעשטשראפ ןייצ יד ,טכאמראפ ןגיוא

 רעד טּפאלק עילָאװאּפ ץנאג .ןעלקניוו יד ןיא ןגױצעגּפָארא ןוא ןסָאלש

 :טרעטיצ לָאמטּפָא רָאנ ןוא טעמראּפ רעד טמורּב ליטש ,קיוּפ ןופ לאטעמ

 טּבייה ןוא ,גונעּת ןקידגָאטײװ א ןופ יו ,סיוא טצכערק ,רעטלא רעד ףיוא

 :לגלופ ןופ ילפ ןטניוושעג וצ םעד ןטלאהוצנייא ןָא

 ,,! אטפאט:אט:אט:אט--

 עטצעל יד יװ ,רעמאזגנאל ןעגנוגעוואּב יד ןרעוו לָאמ א סָאװ רַאנ
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 ןײטש טּבײלּב ןוא ןגױא יד ףױא טנפע רע .טעמיא ןופ ןעגנוגעוואּב

 / טיג טּפַאכעגפוא ףָאלש ןופ ךיז טלָאװ רע יװ ךיילג ,טרעדנואורַאפ

 ראג טימ ףיוא רע טלסיירט גנילצולּפ ןוא ,רעגעלעג םענעגייא ןפיוא

 ןצנַאט וצ החמיש ןוא תולעפתה טימ ןָא טּבייה ןוא קיוּפ םעד חוּכ םעד

 =ורֹּב ןופ שער טימ טשיור עטרוי עצנַאג יד .קידנעייטש טרָא ןייא ףיוא
 סָאד טקניזרַאפ ןוא ךיז טישעצ ךעלעקניוו עלַא ןיא ,טעמרַאּפ ןקידנעמ

 נול ַא טימ טגנילק לֹוק סנטלַא םעד ןוא ,ןזייא טעד ןופ ןּפַאלק ערעווש

 רע .רעטעג עלַא ןופ טָאג ןטסקרַאטש םוצ ּבױלַא טגניז ןוא טפנַאז רעג

 =עסיררַאֿפ ַא טימ ןוא רעּפרעק םעד סיוא טכיילג ,ןצנַאט וצ ףיוא טרעה

 ענעלעפ ןיא ןָאטעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,ךלמ ַא יו ,ּפָאק ןטנױרקַאב םענ
 :קיד'תואיבנ ןעגניז וצ ןָא רע טּבייה ,םידגּב

 ףיוא טיר ןעמ ואו ,דנַאל ןטייוו ןופ שטנעמ ,ךיד עז ךיא ---
 סָאװ ,טניואועג טרָאד וטסָאה זױה ןסױרג ַא ןיא !דרעפ עקיסיפרעווש
 ןוז עקידרעטניוו עמידַאװ ַא זיוח ס'רחוס םעד ןופ רעסערג לָאמ ליפ זיא
 =ייה יד ןיא ןעייטש סנווייא עטרעיומעג ןוא דנַאל ןייד רעביא םוא טײג

 טלַאק דלַאּב טעװ ןוז רעזנוא ,ןיילק ןענייז ךעלעזייה ערעזנוא ...רעז
 י.!זנוא ןופ ףױלטנַא ,סנפיוה:רעטייש ייּב ךיז ןעמיראװ רימ ןוא ןרעוו

 - יז ןעמעק ןוא רָאה עכייוו ןּבָאה דנַאל ןייד ןופ ןעיורפ יד --

 יד ןוא ןיד ןוא לדייא טנעה ערעיײז ,סייו זיא ביל רעייז ,גָאט עלַא

 ןעירפ יד ףױא לאנַאח ךילנע םינּפַא זיא .סיז ןקעמש ערעייז רעדיילק

 ! דנַאל ןייד ןֹופ
 =רַאֿפ אנוש רעצרַאװש ןיימ טָאה סָאד ,ףשכמ ןייק טינ טזיּב -- =

 ײז ןָאק ,טנכדשעגסיוא רונש ַא רַאפ רימ ןוא זייוולדיימ ךָאנ ריא טפושּכ
 טינ דניק קיצנייא:ןייא ןייק טנייה זיּב ךָאנ טָאה ןוא טינ הכָאלמ ןייק
 ּוטסיב ,טרירעגוצ ריא וצ טכַאנ עּבלַאה םוא לַאמ ַא ךיז וטסָאה .טַאװעג
 .ייןרָאװעג טפושּכרַאפ ךיוא

 ןגיוא ענירג ענייז ,ךימ טגלָאפרַאפ אנוש רעצרַאװש ןיימ ! ַא ---
 עטוג עלַא ,רימ טפלעה .,.ןשעלסיוא יז ךיא לעװ -- רעייפ טימ ןענערּב
 ! עניימ רעטסייג

 ןייא ףיוא ןצנַאט וצ רעדיוו ןָא רע טּביײה חוּכ ןטיינאּב ַא טימ ןוא
 ,דגּב ןקירָאה ןיא ,לדרעּב ןעָארג ןקיציּפש ןוא קע ןשלגייפ ןטימ ,טרָא
 ,היח עקידעזיוּפַא ןופ ןּפוש יװ סיוא ןעעז םיא ףיוא ךעלגנייה לד סָאו
 ןצנַאט ןטרעּפמולעגמוא ןייז טימ ןוא ןיורק םענרעזייא ןקידנרָאה ןטימ
 ןוא ,שינעפעשַאּב עשינָאלוװײט עקידחנושמ ַא ףיוא ךעלנע ןײלַא רע זיא
 יד ,גנורעטסיינַאּב רעכעלשטנעמַא טימ דימ ךיז טלטיור םינּפ ןייז רָאנ
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 ַא טימ ןעלכײמש ןפיל יד ןוא ןעשטשילּב ןגױא עקידרעסַאװ רעירפ
 עלַא רָאנ ,טינ ןיוש רע טָאה רעטרעוו ןייק ףעמ ,תולעּפתח ןופ לכיימש
 ; יירשעג-המקנ ןפיט ַא ןֹוא ןכעליירפ ַא סיוא רע טיירש עליו

 ,,?ַאוו ,.!ַאװ ,.! ַאוו --

 רע יו ךיילג םלוע רעד לּפַאצ ַא ךיז טיג יירשעג ןדעי יב ןיא
 *עזעגמוא טימ ןטלַא ןטימ ןוא ךיז ןשיװצ ןדנוּבעגפיונוצ ןעוועג טלָאװ
 רעכעה ץלַא ןוא ,תולוק ענייז קידנליװ טינ ךָאנ טיירש ןוא ,רינש ענג
 ףוא ךיז טּביה סע זַא ,ךיז טכוד סע .ןעיירשעג יד ןרעװ רעכעה ןוא
 ךוא ךיז טּבײה סע יװ ,עטרוי עקידכעלייק יד ּפָארַא ךיז טוָאל ןוא
 ףעטגנערטשעגנָא ץלַא ןוא ,םלֹוע ןופ לוק רעטכידעג רעד ּפָארַא ךיז טזָאל
 לצרָאװ ןטימ רע טעװ לָאמ סָאד : ץנַאט סנטלַא םעד טרעװ רעפיט ןוא
 ,ףֹושּכ םעד ןסײרסױרַא

 =ור ןָא טּביײה ,טניוו:םרוטש ןכָאנ רעסַאװ ַא יו ,ןייוװכעלסיב רָאנ
 יד ,רעמַאזגנַאל ןעיײג סיפ עדימ יד ,יירשעג=המקנ ןייז ןרעוו וצ רעקיא
 ףעטלַא רעד ,ןגיװשטנַא טרעוו קיוּפ רעד ןוא טינ ןיוש ךיז ןגעװַאג טגעה
 ףיי רעטלַא ןַא יװ ןגיוא עניימ ןיא סלא טעז ןוא ,רעדינַא ךיז טצעז
 ,טּפעשעגסױא תוחוּכ יד ,טציז רע .ףסומ ןקידרוּפכ:םוי ןכָאנ רעמורפ ַא
 ןוא ,טקורעגּפָארַא טייז ַא ןָא ןיורק רערעווש רעד ,ןזָאלעגּפָארַא ּפָאק רעד
 רעד םיא ףיוא ךָאנ טגיל טע ןוא ןגיוצעגסיוא ןוא ךיילּב זיא םינּפ רעד
 ,תולעפתה רעקלדרעירפ ןופ ןײשּפָא

 אב רעקיגיאדנילב רעד .בוט:םװ רעד טײגרַאפ קיטסַאה רעגָא
 טָאה רעטלַא רעד ,ןעמארוצפיוא םילּכ עקיליײה יד ןָא טּבייה רעפלעה
 ,לטנַאמ ןקיליײה סעד ןטטעגסיוא ,ןעמונעגפָארַא ּפָאק ןופ ןיורק םעד ןיוש
 םינסיוא ןרעווש ןיא ךיז טלַאה סָאװ ,ןרוּכש ַא ףלוא ךעלנע רע זיא טציא
 קידלּביא לומ ןופ ןעלקניװ יד ,ןשָאלעגסױא זיא םינּפ רעד -- ,ןרעט
 ,ןוָאלעגּפָארַא

 ןיא ,רעייפ ןגרַאק ַא טימ טנערּב ןוא טרעכיור ןפיוה:רעטייש רעד
 .ךיז טּבייה םלוע רעד ןעגנַאגרַאפ ןיוש זיא ןוז יד :לקגוט לא עטרוי
 רעד רָאנ .דלַאװ ןיא ןצענ יד וצ טייצ ןיוש ווא סע :טרעטַאמרַאפ ףיוא
 לז עטרעטנַאלּפרַאפ ענייז ןופ למוט ןיא ,קידנעהּפָא ךָאנ טציז רעטלַא
 .,עקידנעשזנָאלּב טימ ךיז ןגעקטנַא ץלַא ךָאנ טקוק לַאנַאח ןוא ,ןשינע
 ןופ ליפעג רעכעלגערטרעדמוא ןַא .ןגיױא ענעדנוצעגפיוא ןוא ענעקורט
 ,..ץרַאה סָאד טמעלקרַאפ רעצ

 .,ליטש רעד ןיא ךיא ףור -- !לַאגַאװ --
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 טראפ ןוא .דמערפ עלייוו עצרוק ַא וֶא רימ טקוק ,ףיוא טרצטיצ יז

 רעקימורַא ןיא ןּפַאלק-ץרַאה םענעגייא ריא ֹוצ ךיז קידנרעהוצ טרעדנואוו

 .טכײיפ טימ רלמ טרעפטנע ןוא לכיימש ַא טכירעגמוא יז טוט ,טיײקליטש

 : ןגיוא ענערָאװעג
 ! םוק --
 ךיז טלקנוט הנחמ עצרַאװש ַא יװ ,למיה רעד יולב קיטכַאנ ןיוש

 ןקייר םעד ךײט רעד טפעלש הדמתה רעקיּביײא ןייז טימ ,דלַאװ רעד

 רימ סָאװ םיוק ןוא קעװַא טייוו ןעייג רימ ...ןרעסַאװ ענייז ןופ טסאל

 .ייסעטרוי ערעזנוא ייּב טניה יד ןליּב סע יװ ,ןרעה



 ע מ א ר ד

( 





 ,קילגמוא ןא
 .טקַא רעטשרעי

 ,פוטש רעקידלטעטשניײלק ַא ןיא רעמיצ ַא רַאפ טלץסש עויּב יד
 ּףװיױא ןיפ ,ןװיוא ןסיורג ַא ןוֿפ ?קביוו ַא--רעפיט ,ריס ַא סטכער

 .רַאפ םענעציס ַא ט"מ ,לטנעװישינַאּפש ַא--טנאװ רעקניל רעד ייצ
 ןײרַא זיוהרעדָאפ ןיא טריפ סָאװ ,ריט ןופ ללח ןפיוא גנַאה
 ,סירוצ 50 רָאי א טימ ,ןגרָאמירּפ .,שיטיסע רעסיורג ַא סקניל

 .טירטפיוא רעט1
 ,ןיציבר יד ןוא עלעוװיר

 .יז"ןַא=ךַא ךַא---שיטַאּפַא טעמפ ,טרעמוארַאפ ןלדיימ גנוי ַא-- :עלעוויר
 ..ןגער רעדיוו

 ?טינ ןטסרעפטנצ סָאװרַאפ---ענעדיי יגהרפ ,עליטשַא :יציּבר יד
 ;ָץמַאמ ,וטסליװ סָאװ :עלעוויר
 רע רָאג ,ןלעװ ךיא לָאז סָאװ ,טשינרָאג לי ךיא ףיציּבר יד

 : תונעט ענייז ךָאד טסייו .רימ רע טגעז טכַאנ ןוא גָאט .רימ טעיזירג |
 .ירע טהנעט ,רעטכָאט ַא סבר ַא ,טַאטש ןייק טסריפ וד

 ,ךָאד ץיז ךיא !רעטכָאט סבר םעד טוט סָאװ ָאט :עלעוויר
 ,טרַאּפשרַאפ גייטש ַא ןיא יו

 !טעּפש וטציז סָאװרַאפ ןיציּבריד
 סָאװ ,רעניימ טָאג ! הלווע עסיורג ַא ,הלווע ןַא עקַאט :עלעוויר

 ' !?ןייז סָאד טעװ סָאװ ,ןייז סָאד טעװ
 ןעמ ,ןבעגרעטנוא ךיז ףרַאד ןעמ !ןיז לָאז סָאו ףיציּבר יד
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 גנַאל ןיוש ןיּב ןרָאל ענייד ןיא ךיא .גלָאפ ךיא יװ ,ךָאד טסעז ןגלָאפ זומ

 *נוא ךיז ביג ...טגלָאפעג רדסּכ ;טגלָאפעג ןוא ...ןעוועג הנותח רעד ךָאנ

 .ןפלעה ןעמ ןעק סָאװ רָאנ .,.יאדוװַא--טנלע ,טגנַאלרַאפ רע יװ וט ,רעט

 ןעמ ףרַאד ױזַא ,טּבעלעג סעמַאמ ערעזנוא ןּבָאה ױזַא .רימ ןּבעל ױזַא

 ,טסטיה וד ןוא .קירעהעג יװ ,טלַאהַאּב ָאט ,סעּפע טסוט וד זַא ןוא ,.,ןּבעל

 ריד ייּב ןעוועג רע זיא ,ןפָאלשעג ךָאנ טסיּב וד זַא ,טנייה .טינרָאג ךיז

 .סָאװ ךיא סייוו ,ןענופעג לקעּפ םענעדנוּבעגפיונוצ ַא סעּפע ןוא

 1!לקעּפ ַא רַאפ סָאװ :עלעוויר
 רימ וצ ןלַאפעגנײרַא זיא רע .טינ ךיא סײװ סָאד ןיציּבר יד

 ךיד טקוק רע .רע טהנעט ,סעּפע ךיז טסטלַאהַאּב וד .רעטנערּברַאפ ַא
 ?סגעמ רימ ,ךָאד טסייוו .רימ גָאז ,סעּפע וטסָאה רעמָאט ָאט ,רעטכָאט ,ךָאנ

 | ,השקשיג ,ןגָאז וט

 ןגָאז וצ סָאװ טשינרָאג ּבָאה ךיא ,ןײנ :עלעוויר

 רימ .השקשינ ,ןגָאז רימ וטסגעמ ,וטסָאה רעמָאט ףיציּבר יד

 )* !עצינלַאװַאנ א רַא'ס ,ַא (קידנרעדנע-ןָאט ,ךיז טנּפע ריט יד יו טרעהרעד) ...ןטסגעמ

 :טירטפיוא רעט2
 .ךורב ןוא בר רעד ,עּבלעזיד

 !ונ !ונ -.רעגנערטש ַא ,רעכיוה א :בר רע ד

 ןיא ייז ייּב טמענ עטסינַאגרָא רעד ןוא---רעכירק א דיי ַא-- :ךורּב

 ריא ןבָאה ייז ןוא ,ריא וצ ןזָאלעגוצ ייז רע טָאה ...עטנָאק ףיוא םָארק

 | - .הפוצח יד ,ןעזעג

 !טדערעג !ןעזעג טסײה סָאװ :בר רעד

 טפלעה סע !טמוק יו רָאנ .ןעד עשז:יוו ,טדערעג יאדװַא ףןורּב

 ,ייףרואווסיוא ןַא ,לדיימ ַא הפוצח ַא ןעוועג ןָא דימּת ןופ .טינ

 סָאװ ָאטינ ,לטעטש ןיא ןרָאי טּבעלרעד !ןייפ !ןײֿפ :בר רעד

 !רעהַא ייז ףור ...טּבעלרעד ןרָאי ענייפ .ןדייר וצ

 (פָא .ףכית :ךורּב

 .טירטפיוא רעט-5 |
 .עלעװיר ,ןיציּבר יד ,בר רעד

 הדיחי:תּב ַא ךיוא .עינַאװעדָאה ,ןיציּבר ,וטסָאה טָא :בר רעד |

 ּפָארַא רסומ ַא ךיז םענ ,ךוטרַאפ סעמַאמ רעד רעטנוא ןופ

 1 טריסַאּפ טָאה סגױזַא סָאװ ?סָאו ןיציּבר יד

 ,ןגערסגַא (



 53 קילגמוא ןַא

 ,טריסַאּפ טינ סנוזַא ךָאנ טָאה ,טײטש לטעטש טײצ :בר רעד
 ,םידיּב ,ןיילַא טָאה עמַאמ עשירַאנ ַא ,קעװַא דמש ןיא זיא דניק:שידיי ַא
 | .טריפעג דמש םֹוצ דניק ַא

 ?םידיּב--וטסדער סָאװ :ןיציּבר יד
 ,די רעכַאלרע ןַא ןיא ּביײלםייח !עינַאװעדָאה יד .בר רעד

 ,ךאּבענ ,רעכַאוװש ַא--רָאנ ,רשיה ךרדּב טריפעג טלָאװ רע .םיא ןעק ךיא
 געמ ץלַא ,ןּבעגעגכָאנ ץלַא .טריפעג עמַאמ יד טָאה .טינ העד ןייק טָאה
 .ןירַא רעטסיולק ןיא--טלעוורַאפ ךיז טָאה .ךיז טליװ סע רָאנ סָאװ ,ןעמ
 ?ןיציּבר ,וטסעז

 וטסלָאז ,וטסדער סָאװ !ןעז וצ ָאד ךיא ּבָאה סָאװ :ןיציּבר יד
 ,ןייז טנוזעג

 ?תּב ַא ,רעטכָאט ַא ,עז טָא ןעז וצ טסָאה וד סָאװ טָא יבר רעד
 ןוא--טריסַאּפ קילגמוא ןַא טָאה סע-טרעח :טציז יז יו עז טָא ,לארשי
 ?ריד ךיא גערפ ,ױזַא וטציז סָאװ ...טינ סָאד טָאה ריא ּוצ

 ,ךיז טכַארטרַאפ ,עטַאט ,טשינרָאג יעלעוויר
 טײרד דרע יד יצ ?טפיטרַאפ םינוילעה:תומלוע יד ןיא :בר רעד

 ףיז ףרַאדַאּב דניק שידיי ַא יֹױזַא יװ רעסעּב טינ וטסכַארט סָאװרַאּפ ? ךיז
 ,ּבוטש ןיא ןטַאט םייּב ןייגמוא ףרַאדַאּב רעטכָאט ַא ױזַא יו ,ןריפפיוא
 .םיאנוש ןשיווצ יװ ,עדמערפ ַא יו ,םוא ךָאד טסייג וד

 .טעּפש ןיוש ךָאד זיא סע .ןָא סעפע סב :ןיציּבר יד
 טגנערּב ןעמ סָאװ וצ ,קנעדעג ,טינ ךיז שימ ןיציבר יבר רעד

 ?פיונוצ ריא טימ ךיז ףרַאדַאּב ךיא ,זָאל .עינַאװעדָאה ַאזַא טימ דניק ַא
 ךיז טוט סע סָאװ ,ךָאד טסרעה ,רעגרע טרעװ ,רעמ גָאט ַא סָאװ .ןדייר
 ,זנוא ייּב

 .גונעג ןייז לָאז ,עטַאט ,ריד טעּב ךיא :על עוויר

 ךיז טוט סָאװ ?םירוּביד ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ ?סָאװ :בר רעד
 ןיא ,סַאג רעד רעּביא ,הנכש ַא ײּב זַא ,טסרעה ?ריד טימ טנייה סָאד
 סָאד זיא ריד ,ענױעצליה ַא יו טסציז וד ןוא קעװַא דמש ןיא לדיימ ַא
 ,ןהנעט געמ עטַאט רעד---טהנעט עטַאט רעד זַא ןוא ;קיטנעק ,עגונ טינ
 טימ ןרעפטנע וצ וטסגַאװ ,וטסרעפטנע -- הער ןייד טינ ו"ח ליוו רע
 .טימ עדייּב ריא טייז סָאװ (עזיפ) ? ַאה ,סנױזַא סָאד זיא סָאװ ,ליֹומ ַאזַא
 ,ךייא ךיא גערפ ,ריא טגייווש סָאװ ? ןרָאװעג ןגיװשטנַא לָאמַא

 .ךימּת יו ,רעזיפ טנייה טסיפ ףיציּבר יד
 .ןרעּביא ,טָא .ונוא ײּב ךיז טוט סע סָאװ ,ךָאד טסרעה יבר רעד
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 ךיא ןיּב יאדװַא .עטתדמושמ ַא טעװעדָאהעגסױא עמַאמ:עטַאט ַא טָאה סַאג
 םוא טייג ,ןייז ךירדמ טינ ךיז טזָאל ,טינ טגלָאפ רעטכָאט ַא זַא .זייּב

 ,ןסיּברַאפ רדסּכ .ליונק ַא יװ ךיז ןיא טיירדעגנייא יא ןוא ,עדמערפ ַא יו
 טסטלַאהַאּב וד זַא ,עז ךיא ? רימ ןופ וטסטלַאהַאּב סָאװ ,ןטלַאהַאּב רדסּכ
 7 ?עדייּב ריא טגייווש סָאװ (עזיופ) ? סעּפע

 .טירטפיוא רעט4
 .שמש רעד ןוא האל ,בייל2םייח ,עּבלעזיד

 ,ךייא וצ ןעגנַאגעג ןילַא ןיוש ןענייז יז :ךורּב

 ןפָארטעג--לדרעב קיציּפש א טימ דיי רעקיטקיװעגניילק א וּבײל-ם"ײח

 ?יּבר ,זנוא סָאד טמוק סָאװרַאפ !קילגמוא רעד זנוא

 - יעינַאװעדָאה רַאפ ,ּביי:לטייח יר ,עינַאװעדַאה רַאפ :בר רעד

 ,עינַאװעדָאה---ךייש זיא סאוו--עקרעמערק א ,ענעדײ עכיה ַא- :האל

 -עלַאשזעג ,םינּפ ַא .ןטלַאהעג רעייט יז רימ ןּבָאה ּפָאק ןיא גיוא ןַא יוװ

 ערעיײט ןימ ?טגָאזעג טרָאװ-םורק ַא לָאמַא רעדָא ריא רַאפ סעּפע טעװ

 | .ןעוועג .ּבוטש ןיא יז זיא לקירַאנַאק ַא יװ ,עלעגייפ

 .דניק רעזנוא טקידניזרַאפ ,יּבר ,טכעלש בײל-םײה = -

 טגיל ךייא ףיוא זַא ,ּבייל:םייח 'ר ,ןגָאז ךייא זומ ךיא :בר רעד

 ,ןײלַא ךיז ןופ ןסקַאװ לָאז דניק שידיי ַא ןזָאל טינרַאט ןעמ ,דלוש יד

 ַאֹּב רמוש ַא ,ןטיה ןעמ ףרַאדַאּב לדיימ שידיי ַא .דלעפ ןיא זָארג ַא יו

 ,םורַא ןעמַאצ ןעמיוצ ןוא ןייגמוא ,ּבוטש ןיא ךיז ייּב עטַאט ַא ןייז ףרַאד

 טינ טעװ ,םַאצ רעקירעּביא ןַא רעמָאט ;םַאצ ַא ךָאנ ןוא םַאצ ַא ךָאנ

 ןײק ךיז טסנָאק !הקבר ,טמולחרַאפ טלנ ץיז ,(ןעלעויר וצ) הלילח ןטַאש

 (5פָא ןיציּבר יד ןוא עלעויר) סעּפע וט } ןעגיפעג טינ טעּברַא

 .טירטפיוא רעטיל
 .ךורב ןוא האל ,ּבייל2םייח ,בר רעד

 סע .םורַא ךיז טוט סע סָאװ ,ךָאד טעז ריא םירָאװ :בר רעד

 עשידײ ןוא ,הער היח ַא יװ ,זנוא ףיוא טרעױל ןוא האמוט יד טגיִל

 ,וד .םוא ןעמוק ןוא ,םוא ןעמוק ןוא ןײרַא ץענ ריא ןיא ןלַאפ רעטכעט

 םש ַא טָאה רעטכָאט רעייא ,סייוו ךיא ,טרטּפעג דניק ןייד טסָאה ,ענעדיי

 ,לטעטש ןיא טַאהעג

 ךיז דניק ַא טימ ןסיײה םיניד יד יװ ,ךיא סייו ,םינּפַא ;האל

 קיצנײאנײא ןַא .ריא טגָאז ץרַאה סָאד סָאװ ,טוט השא ַא ,ןײגַאּב וצ

 ,ךַאלרעטסניפ טרעװ סע זַא ,ךיז טקוררַאפ ; ךיז טעזדונ ןוא טציז דניק
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 ןוא ףױא טרעטיצ ,לקירַאנַאק ַא יװ ,ךיז טסיגעצ ןוא עלעקניוו ַא ןיא
 .ףיא יײג ,טיג םיניד ןייק סייוו השא ַא ,ץרַאה סעמַאמ ַא רעצ ןופ טשלח
 ,ןיהואוו:ץעגרע יג :ריא ייּב ךיז ךיא טעּב ןײלַא ,ךיז טעּב ןוא ריא וצ
 ןטכיר טנָאקעג סָאד ךיז טָאה רעװ .ןגינעגרַאפ ַא סיױא סעפע ךיז ךוז
 .יּבר ,הצע ןַא טיג ?קילגמוא ַאזַא ףיוא

 ,ןייז וצ בשיימ ךיז ןפור טקישעג ךייא ךָאד ּבָאה ךיא יבר רעד
 ,ךייא וצ ןעגנַאגעג ןײלַא ןיוש ןענייז רימ :ה א לי
 תוטש ַא יװַא םּתס סָאד זיא ,רימ ריא טײטשרַאפ בר רעד

 .גייא טייז ריא .גנונעּפָאה ַא ָאד ךָאנ זיא ,דניק שידיי ַא ףיוא ןלַאפעגנָא
 ,ןזייּב טימ טייג .לָאמַאכָאנ טייג ,ןפלָאהעג טינ טָאה סע ןוא ןעוועג לָאמ
 יז בוא ,ןפרַאװפיױא טינ הלילח ריא טעװ ןעמ זַא ,ריא טגָאז ,יאדװַא
 ןטימ ּפוט ַא ,ןזייּב טימ אקווד--םעד ץוחַא רעּבָא ,קירוצ םוא ךיז טרעק
 ןייז וטסעװ ןטלָאשרַאפ !הלבנ ַאזַא ףיוא וטסגַאװ יװ ,הפוצח ,וד :סופ
 !געמ ןעמ !טלעש .טינ הטרח ןייק טסָאה וד ּביוא ,תורוד רוד ףיוא

 !יבר ,סָאד ןעק רעװ :בײל:ם"ה
 ,רעּבָא ּביוא רָאנ .ןפלעה טעװ ,תוטש ַא זיא סָאד בױא .בר רעד

 ?ץעגייש ַא !טכעלש זיא ,סָאװ יצ ,עּביל ַא ,סָאװ ךיא סייוו ,השעמ ַא ,ו"ח
 | ?השעמ ַא

 .טשינרָאג ןסײװ רימ קבר ןײנ :האל
 בר ןעװעג טדנעלּברַאפ :בײל-םײה
 עריא לֹּכ םדוק סיוא טגערפ .ןסיורעד ךיז ןעמ ףרַאד !בר רעד

 | ,סעטרבח
 .ךױא סָאד ןטכארט רימ האי
 ,ךייא וצ ןעמוקעג סָאד רימ ןענייז רעגירעד וּב ײל:םײה
 | .ןסיורעד סעּפע ךיז רימ ןלעװ רעמָאט :האל
 / ?ןסיװרעד רימ ןופ ךיז ריא טנעק סָאװ יבר רעד
 ..,רעמָאט ,,,לייוו ...רשפא ,ןעניימ רימ ליײוו = 'ב יי לימ יי ח
 ! ןייז טנוזעג לָאז ,רעטכָאט רעיא סעּפע סייוו רעמָאט זה א ל
 רעטכָאט ןיימ סָאד לָאז ןענַאװנפ ?ריא טדער סָאװ ובר רעד

 | ? ןסיול
 / בר ,עטרבח ַא יהאֹל
 ,םירוּביד ערָאלק ,ענעדײ ,דײר ?עטרבח ַא רַאפ סָאװ ובר רעד
 ..רשפא יז סייװ ,יז זיא עטרבח ַא סרעטכָאט ןיימ :האל
 !?ריא וצ רעטכָאט ןיימ טמוק יו !וטסדער סָאװ ,ענעדי :בר רעד
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 וצ ןעמוק טגעלפ יז ,ןּביירט טפרַאדעג יז ךיא ּבָאה סָאו :האל

 .ןעוועג סעטרבח .רעטכָאט רעזנוא טימ ,זנוא

 !ןּבָאה ריד ףרַאד ךיא ,רעהַא םוק ?וטסיּב ואו ,ןיציבר :בר רעד

 .טירטפיוא רעט=ס
 יןיציבר יד ןוא עּבלעזיד |

 ?וטסגנַאללַאפ סָאו ;ןיציּבר יד

 ףןיציבר ,טשינרָאג ?ךיא גנַאלרַאפ סָאװ !לכַאּבענ ַא ,עז יבר רעד =

 !הקבר !רעהַא םוק ,הקבר ?הקבר זיא ואװ ,טשינרָאג

 יטירטפיוא רעט7
 ,טלעוװיר ןוא עּבלעזיד =

 יױזַא טָא .טינ ךיז סייב ךיא ,רעטנעענ רעהַא םוק :בר רעד

 *רבח ַא ענייד .קעװַא דמש ןיא לדיימ רעייז זיא סָאװרַאפ :לייצרעד ןוא

 ,תטסיײװ --- עטרבח ַא ענייד זַא ןוא .ןּבילקעגסיױא עטרבח ענייש ַא !עט

 דמש ןיא קעװַא יז זיא סָאװרַאפ .לייצרעד ָאט ,ןסיוו וטזומ

 (טינ טרעפטנע) :עלעוויר

 ךָאד טײז ריא .עלעוויו ,לײצרעד .םעפע וטסײװ רשפא האל |

 | .ןעוועג סעטרבח

 !טשינרָאג םײװ ךיא :עלעוויר

 ױןסיװ טזומ וד ,טסײװ ּוד .ןייז טינ ןָאק סע :בר רע ד

 ',טינ סייוו יז זַא ,טגָאז דניק ַא ,ךָאד טסרעה ?ןיציּבר יד

 !הכרדה ןייד טימ ןיוש גונעג ! ןיציּבר ,טינ ךיז שימ :בר רעד

 : !לייצרעד .טײרדעגנײרַא ךיז טָאה יז סָאװ ןיא .,וטסעז

 | ,(טינ טרעֿפטנע) :עלעוויר

 ףיא לעװ סָאלש ַא רעטנוא .ןליײצרעד ןומ טסעװ :בר רעד

 ףימ טסעװ וד זיּב ,ןציז רימ ייּב וטסעװ הסיפת ַא ןיא יוװ ,ןטלַאה ריד

 ! לייצרעד .ּת זיּב .א ןופ ץלַא ןלייצרעדסיוא

 ,(טינ טרעפטנע) :עלעוויר

 !ריד ךיא גָאז ,ליצרעד :בר רעד

 סָאװרַאפ .לייצרעד ךיא !טוג ? ןלייצרעד טסייה ּוד על עוויר

 ,ץלַא ,טוג ץלַא ,טינ ךַאזנייק .ןעװעג גנע ריא זיא סע ?קעװַא יז זיא

 יגײטש ַא ןיא יװ גנע ,גנע רָאנ ,ןדיי רַאפ טסַאּפ סע יװ ,קירעהעג יװ

 ?גנע טסײה סָאװ ,טינ ךיא יײטשרַאפ ,וטסדער סָאװ ובר ועד

 יּפָא ,גיטש ַא יװ זיא בוטש עשידיי ַא ,גנע ןעװעג :על עוויר



 57 קילגמוא ןַא

 טסײר ןוא טּפַאשקנעּב ןופ ץרַאה שלדיימ ַא טשלח .גנע ןוא טמַאצעג
 | ,סױרַא גייטש ןופ רָאנ ,ןיהואוו ,סייוו רעװ .,.ךיז

 יז טָאה סָאװ .טינ ךיא ייטשרַאפ ,ָאד וטסדער סָאװ :בר רע ד
 ?טלעװעג

 ,טלעװעג יז טָאה סָאװ ?טלעװעג יז טָאה סָאװ ?ַאה :עלעוויר
 ?שעיּפוצ ַא (עזיױּפ עטגנערטשעגנָא) . ןגָאז ךייא לעװ ךיא ?ןסיוו ריא טפרַאד

 סָאװ ,הדיחייתּב ַא ךיז טליװרַאפ סע סָאװ עלַאמ--.הדיחי:תּב עטעשט
 :טלָאװעג טָאה יז סָאװ ,רימ טגערפ ריא .ןעוועג ךירדמ טינ טָאה ןעמ
 .,רענעזָאלעצ ַא ןלעװרַאפ ךיז ןעק סע סָאװ עלַאמ

 ןשטנעמ ןלַאטס ַא ןֹופ דייר זיא סָאד טָא ,ױזַא טָא :בר רעד
 טַאהעג טינ ןעמיוצ ןייק טָאה יז לייו ..ןזָאלעצ :עלעוויר

 זָארג יו ,ןסקַאװ טינ לָאז יז ,טקוקעגכָאנ רעװ טָאה םינּפַא .ךיז םורַא
 ַא ,דניק ַא ןריפ וצ יװ ,טסואוועג עמַאמ יד טָאה םינּפַא ,דלעפ ןפיוא
 ?געװ ןטכער ןיא ,לדיימ שידיי

 / .עלעוויר ,וטסדער סָאװ :חאל

 =יימ ,ךייר עקיטכיר -- רָאנ !טכירעגמוא ,טכירעגמוא :בר רעֶד
 | .דייר עג

 ,טלעװרַאפ סָאװ סייוו רעװ ריא ךיז טָאה :עלעוויר
 !טסואװעג ךָאד וטסָאה :בר רעד
 ?ןעד-עשזיוו .טסואועג :עלעוויר
 ?שטייטיס ,ָאט ובר רעד
 ?"שטייטס, סָאװ :עלעוויר

 !ןזָאל טינ טפרַאדַאּב !וצרעד וטזָאלרעד יװ ,שטײטיס בר רעד
 .ןלייצרעד רימ ,ןטַאט ריא ןלייצרעד

 ,יםירָאװ .טנָאקעג טינ ךיא ּבָאה סָאד אקװד ,וטסעז :עלעוויר
 :נַאגעג געוו ןייא ןיא עדייּב .ןעוועג סעטרבח ךָאד ןענייז רימ ...םירָאװ
 ,ןלַאּפעגנָא קערש ַא טנעמָאמ ןטצעל ןיא ,ןענַאטשעגּפָא ןיּב ךיא רָאנ ,ןעג

 ריא טימ וד :טסיײה סָאװ .טינ רעדיו ייטשרַאפ ךיא בר רעד
 !?וטסדער סָאװ ?ל"ר ,געוו ןייא ןיא

 ץלַא טליו ריא זַא ,טליװ ריא זַא רָאנ .טשינרָאג :עלעוויר
 ןָאק ךיא .ןטכיררַאפ לָאמַאטימ ץלַא טציא ךָאנ ךיא ןעק ,שרעדנַא טינ
 .ךייא טרַא סָאװ ,ןזָאלוצ זנוא טעװ ןעמ .ןעמַאזוצ טמוק .ריא וצ ןײג
 טעװ ריא ,ןטכיררַאפ ץלַא ןיוש לעװ ךיא .ןדייררעּביא ןיוש יז ךיא לעװ
 !טמוק ,עשז:טמוק ָאט .ןעז
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 יעגמוא יֹזַא ?עלעויר ,ריד טימ סָאד זיא סָאװ יציּבר יד
 | ?לָאמַאטימ ,טכיר

 !טינ ךיז שימ .ןיציּבר ובר רעד
 ּביילק ךיא זַא ,גנַאל ןיוש .עמַאמ ,לָאמַאטימ טינרָאג :עלעוויר

 ,ךָאד טסעז .עמַאמ ,קילג רימ שטניוו ,ונ !לָאמַאטימ טינרָאג ,ץלַא ךיז
 . ,טמוק ,עשז:טמוק .ייג ךיא ןיהואוז

 יהעושי יד ןייז סָאד טעװ רשפא ,ונ :3ב יי לים יי ח
 ,קללג טימ ןייז לָאז :האל
 יאולה :בר רעד
 (פָא עלעװיר ןוא האל ,ניײל=םײח) .רימ ןעײג :עלעוויר

 ,(עזױּפ עיעגגעל)

 .טירטפיוא העט-8
 ,ןיציבר יד ןוא .בר רעד

 !טסעז !דניק ַא טימ ןדײר ןעמ ףרַאדַאּב ױזַא טָא :בר רעד
 זיא דניק שידיי ַא רַאפ .רעקלעפ ערעדנַא וצ ךיילג טינ ןענייז רימ זַא
 רָאנ זָאל .טירט ןדעי ףיוא רענייטש טימ לופ ,ןצענ טימ טלעוו יד לופ
 ,ןײרַא ץענ ןיא ךַאּבענ סע טלַאפ ,דניק שידיי ַא סױרַא גיוא ןופ זָאל ,ּפָא
 ןטיה ןפיַאדַאּב ןדי ,ןטיה ןעמ ףרַאד .טלכיױרטשעג ךַאּבענ סע טרעװ
 .יןדיי וצ ףוס ַא ו"ח זיא ,טינ ןעוו םירָאװ .סטוג לסיּב רעייז

 :עג שטנעמ רעלַאטס ַא ,זנוא ייּב ןטוג וצ טײג סע טָאג קנַאדַא
 עניימ רעטניה וטסוט סָאװ .הלווע-לעּב ַא טסיּב ,ןיציּבר ,וד רָאג .ןרָאוװ
 ,ּבוטש ןיא ןציז לָאז יז ,גָאז ךיא זַא ?גנַאלרַאפ ךיא יװ שרעדנַא סעציילּפ
 טציא זיּב סָאװ ,אלימ----.ןרַאנ טינ ךימ וטסרָאט ,גָאז ךיא סָאװ ךיא סייוו

 ,טרעשַאּב יא רשפא ,ןטוג וצ רָאנ--רשפא ,ןלַאפרַאפ זיא ,ןעוועג זיא
 טעװעטַארעגסױרַא דמש ןופ דניק שידיי ַא לָאז ריא ךרוד זַא ,סייוו רעוו
 טסלָאז וד ,ןיציּבר ,טסרעה :ןָא ריד ךיא גָאז אבהל ףיוא רָאנ .ןרעוו

 ..הט ךיא סָאװ ,סייוו ךיא .גנוריפ ןיימ ןיא ןשימוצנײרַא ךיז ןגַאװ טינ |
 | .ןסײּבנָא ביג

 (ןסייגנָא ןעמערָא ןַא שיט םוצ טיירג) ןיצ יּבר יד

 ףָאנ ה"יא ןוא (קידנסע ;שיט םוצ ךיז טצעז ןשַאװ ךיז טײג) :בר רעד

 זַא ןוא ןדנ טימ ןפלעה טעװ טָאג ,תשקשינ .הּפוח ךיא לעטש תוכוס
 רמוש סיוא ןיוש ךיא ןיּב ,רוטּפ ,טָאג קנַאדַא ,ןיוש זיא ,טכַאמעג הנותח
 .,שורּפ רעד ןַאמ רענייפ ץנַאג ַא ,.,שטנעמ ַא ןרעו אליממ טעװ יז ןוא
 רָאג רעּבָא ,ןענרעל טוג ןעק ןוא שטנעמ רעליטש ַא ,דיי רעכַאלרע ןַא
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 ןּבײהנָא ןעמ ףרַאדַאּב לטעטש סָאד רָאנ .ןפלעה טעװ טָאג ,ונ .טוג
 םוצ ,ןפרָאװעגּפָארַא ץלַא ,ךָאי םעד ןפרָאװעגּפָארַא רָאג ,ןקינײר וא
 ,ןײרַא םוק .ןטרָאד וטציז סָאװ ,ךורּב .ןעמענ ךיז ןעמ ףרַאדַאּב לטעטש

 .טירטפיוא רעט9
 .ךורב ןוא עבלעזיד

 !םיבשויה םיכורּב :ךורּב
 ,(ּפָאק ןטימ וצ טלקָאש) 3בר רעד

 ףסע טמק ףיציּבר יד
 סיּב ַא .םייה רעד ןיא ןעװעג ןיוש .טײהרעטנװעג טסע ?ךורּב

 | ,אצוי ןוא ןָאטעג
 וד ןוא אפור םעד והילא ֹוצ ןײג טסעװ וד ,ךורב בר רע ד

 :עג טָאה בר רעד :ןגָאז טסעװ .ןעמָאנ ןיימ ןיא ןייז הרתמ םיא טסעוװ
 ןטרָאק ןיא טכַאנ ןיא טכַאנ ּבֹוטש ןיא םיא יב ןרעהפיוא לָאז ןעמ ,טגָאז
 טעװ רע ּבױא זַא ,ןגָאז םיא וטסעװ ,טגָאזעגנָא טָאה בר רעד ,ןליפש
 ןעלטײטרַאפ רעגניפ יד טימ םיא ןעמ טעוװו ,ןגלָאפ טיג

 -  : ףײג לעװ ךיא :ךורּב
 ,ןגָאז ןוא בצק םעד רעזיל וצ ןײגנײרַא טסעװ ןוא :בר רעד

 תוצירּפ ַאזַא טימ ןייגמוא טינ ןלָאז ייז ,ןדיומ ענייז ןטלַאהנײא לָאז רע
 ,סײװ רע זַא ,טגָאזעג טָאה בר רעד :ןגָאז םיא טסלָאז ןֹוא ,סָאג ןיא
 ןדיומ טימ םיִרוחּב ןופ סעקשירגיא ןייק ּבוטש ןיא םיא ייּב לָאז סע וא ,טײה ךיא זַא ןוא ,גָאטימ ךָאנ תּבש עֶלֲא םיא יב ךיז טוט סע סָאװ
 : .ןייז טינ

 | ףײג לעװ ךיא ךורּב
 ןוא רעמשטערק םעד הנה וצ ןײגנײרַא טסלָאז א בר רעד

 ,רימ וצ ןעמוק טנייה ךָאנ לָאז רע ,רעהַא ןפורעג םיא ּבָאה ךיא זַא :ןגָאז םיא טסלָאז וד ...םיא ןגָאז
 ,ןײג לעװ ךיא :ךֹורּב
 .ןגייווש טיג ךיא לעװ ,טינ ןעוו םירָאװ ,שטנעמ ַא "וו ,טַאטש ַא טימ ןטלָאה ךיז רע לָאז ,איסהרפּב ,סַאג ןפיוא זַא רָאנ ,ליו רע סָאװ ןוא ליו רע רע ,ןייז רע געמ גוטש ןיא זַא ,םיא גָאז ;טיג גוט ,טדער ןעמ זא ןוא ,םיא ףיוא טדער ןעמ ,ןיוש רעה ךיא זַא רָאנ ,ליטש ךיא ןיּב ,ליטש ןיא רע ןמז לֹּכ זַא ,טייצ ַא ויּב גייווש ךיא זַא ,ןעמָאנ ןיימ ןיא ןגָאז םיא טסלָאז ןוא עדרַאקָאק רעד טימ רערעל םוצ ןײגנײרַא טסלָאז א בר רעד
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 ןגָאז לעװ ךיא ,טוג :ךֹורּב
 ןקינײר ףרַאד ןעמ ,יַא .ןקינײר ןעמענ ךיז זומ ןעמ :בר רעד

 ,(ןשטנעב טמענ) גֹונעג ,ַאנ (ןסע סָאד ּפָא טקור)

 .(ןוויוא םיײּב ךיז טלעטש ןוא שיט ןופ ּפָא טיינ) ןיציּבר יד

 יַאג ןפיוא טכַאנייּב ,ןיציּבר ,ןגערפ ךייא ליװ ךיא (ליטש) :ךֹורּב

 !טכַאנייּב טנייה ,ןענַאטשעג סָאד ריא טייז קינ

 ?קינַאג ןפיא זנוא יב :ןיציּב ר יד
 ןטימניא ,טכַאניײּב טנייה :טלייצרעד רעטכעװ רעד .ָאי :ךורּב

 ןענַאטשעג ןוא ןענַאטשעג קינַאג רעייא ףיוא ,השא ַא ,ץימע זיא ,טכַאנ

 ?םינּפַא ,ריא ?רעװ--סָאד ךיא גערפ .טנַאה ןיא לקעּפ ַא טימ

  .יששש .ןיציּבר יד

 וצ רעטנעעג ןיינוצ ןטסעשז ךרוד טסיײה) ?ַאה (רעזײב) ?ַאה .בר רעד

 ?ַאה (םיא

 זיא ,טלײצרעד רעטכעװ רעד ,ךיא לייצרעד ,טכַאנײּב :ךורּב

 טלייצרעד ,ןענַאטשעג ,קינַאג ןפוא ךייא ייּב ןענַאטשעג השא ַא סעּפע

 ..טנַאה ןיא לקעּפ ַא טימ ,רע
 ?ַאה (טניױטשרע) :בר רע ד

 ,(טירט עקיטסאה ךיז ןרעה סע)

 ןגעקטנַא טייג ןקָארשרעד) ןיציּבר יד

 / .(ןשטנעּב וצ טרעהעגפױא) :בר רעד

 .טירטפיוא רעט-0

 .קילגמוא ןַא ךָאנ ,יּבר :ּב יי לימ יי ח
 .! עלעוויר (םיטש רעדליװ א טימ סיוא טײרש) :ןיציּבר יד

 ..דמש ןיא .,,ןּבילּבעג ...ךיוא  זּב יי לימ יי ח

 יימש טגילב ןוא ףױא טגנירפש) ! ַא (שיט ןיא שטָצּכ א טיננ :בר רעד

 6גגוגערװאב זאא
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 רעריל
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+ 

 -- קילגמוא ןַא רַאפ סָאד זיא סָאװ .ָא
 ;ןסעגרַאּפ עקיטעמפירַא
 רוּבח ַא ןיוא ךיא ןיּב העש ייווצ
 -- ,ןסעזעגּפָא ןגנירג ַא רָאג

 ערעוװש יד רָאג ןעשעיר געלפ ךיא
 . ןתולאש יד עקיטעמּפירַא ןיא
 ;רוּבח רעגנירג ַא רעווש זיא טנייה
 -- יתולעמ ענייז ןשטנעמ םנופ

 רעפיצ ןגיוּב ןצנַאג ַא ןוא
 ;לופ טרָאד טלעטשעגנָא ךיא ּבָאה
 לּכה:ךס רעד ,עדנע םַא ןוא
 .!לֹונַא --- רָאג ןרָאװעג זיא

 1996 ,רעּבָאטקָא 15 ,קָאשישייא



644 
 רעטייוו א

+ * 
 יא

)216160406( 

 ?ֹוהע) תעזפ, חס אתבמסעטנעץ;

 סזסקססט דמז סדקםא חעסדס;

 16 םמוהמעד זמוע 6תיבתווטוה

 ץ13-םסת 36 תע סטנקס}.

 ןהעסזט 806ז 6ץקה תקספת

 טקסתעז זאסזעת סטנקמוא ;

 ןהעסזמ ס8עוונ=ז םמזֿסק 2קססד8מז/,---

 סא 86 חסהתעואסד עא.

 פא חקשטתסטסד עא סץס מה

 ן1סצטּהה 378 חס?

 םדזס אֹוק עא המת סדק8הּהתס;,

 םזס סאטקזט ץ םעא 7

 בהנטא 286 םמוהםעד םונסממ סע

 13 סאקמו8ע16/ עא 36

 זץצמּמ/ זחֹמ 6סתע ;אזץט/פ

 16ק38תע עא ע עגזתע?

20601:4044, 04 .27 | 
 סאוסקזספ 1148, 1806.
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 לא = +
 צ

 (= (שיּבמַאי)

  ,ףלעפנטיוט רעּביא ,סניימ דניק ,ייג
 ;קערש עטסוּפ יד ּפָא ףרַאװ
 סױרַא טינ ןלעװ סנטָאש יד
 ,קעד.רבק רעטנוא ןופ

 טניוװמירוטש םירּבק ןסייר לָאז
 ,ןייוועג ןוא ןעיואוו טימ
 ---,רע עטיוט ןקעװ ,ןפייפ לָאז
 --- ,ןייטשפיוא טינ ןלעװ יז

 טכַאנ יד ייז ןקָאל ןעק סָאװ טימ
 ?טיונ רעד ןיא עצרַאװש יד
 ,ײז ןּבעגעג טלעװ יד טָאה סָאװ
 ?טיוט רעד יז ןופ טּביױרעג

 ײז רעדיוװ ןלָאז עשז=סָאװ וצ
 טנעוו:רבק ןופ סױרַא
 ףרַאש ןעייוו ןּבָאה'ס ואוו ,ןיהַא
 ?טנערּבעג ,ייז טקינײּפעג

 ,טדימשדלָאג .י ,א טצעזעגרעביא (*

5( 
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 םיִמָׁשְנ
 הָפֲא-ךֶשח ,הָה
 ,םיִבָכֹוכ ּובְכ יִּכ
 סֶרֶחַכ ּורְדְק יִּכ
 . םיִבְצִמ םִיַמָׁש

 ףֶרָה יִלָּב םיִדְרֹוי יֵּכ

 ;םיִעְרָה םיִמָׁשְּנַ
 ,עֵמָּד--ףֶטֶנ לֶכ יִּכ

 ,..םִיָמָׁש םיִכֹב יִּכ

 םִיַמָׁש םיִכּב ,ּהָה

 ,לַעְּמִמ ץֶרָאָל
 תֹועְמִּדַה תֹואֵלְמּו
 ..לַעָר ְּךַא הֶלֲאָה

 (+ סנגער
 -- -- -- הלפאיךשוח ,יוא

 -- -- -- ןרעטש יד ןשָאלרַאפ

 סנקלָאװ ןופ -- ןעלמיה יד
 ייןרעװ רערעטסניפ ץלַא

 סנגער ןרעדינ סע

 ,למיטעג טימ ,ור ןָא

 ןּפָררט רעדיװטעי ןוא

 ייילמיה םנופ רערט ַאיז

 ןענײװ וצ למיה רעד

 ןרעמ ץלַא רעטײװ טוט
 ןעגייז טּפַאזעגכרוד ןוא
 .יןרערט יד טָא טפיג טימ

 .טדימשדלָאג .י .א טצעזעגרעּביא (*
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 ּואָצְמִת ֹוּמְב יִּכ
 ,לָעֹוּפַה תַעַז תֶא
 עֶצְרִּנַה דֶכֶעָה
 --.לֵאֹוּגַה תַאיִּב דַע

 יָנָעֶה תֹועְמִּד תֶא
 ,תֹורָּמַה תֹועְמִּדַה

 ,בָעְר ְּךַא ֹומֹויִׁש
 ---,תֹורָצ ְּךַא ויּיַחֶׁש

 לֶבֵס תֶא אֵׂשֹוּנַה

 --וםָכָׁש לַע (רֶׁשֹעֶה ֹוא) ריִׁשָעָה
 ויָדְלי תֹועְמִּד תֶא
 ---םֶחֶּלַל טיִבָעְרֶה

 ,הָלֵפֲאיָּדִׁשח ,ּהָה
 ,םיִבְכֹוכ ּובְכ יִּכ

 ןעניפעג טרָאד טעװ ריִא

 ,לעוּפ םנופ סייוש םעד

 ןטפיוקרַאפ םעד טכענק םעד

 -- ,לאיגה תַאיּב זיּב

 ,ןויבא ןופ ןרערט יד
 ,טהרמרַאפ ,טרעגנוהרַאפ
 ,זיא גָאט ןַײז רעטסניפ סָאװ
 טהרצרַאפ ןּבעל ןייז

 ,רעקירדַאב ןופ ךָאי ןיא

 -- ,טיונ רעכילנייּפ ןיא

 ,רעדניק ןופ ןרערט ךיוא

 .אטיורּב ןשלח סָאװ

 ,הלפא-ךשוח ,יֹוא

 ,ןרעטש יד ןשָאלרַאפ



 רעטייוו .א

 סֶרֶחַכ ּורְדָק יִּכ |
 ... םיִבָשִמ םִיַמָׁש

 יי םִיָמָׁש ּורְדְק יִּכ
 םיִדיִרֹומ תֹועָמִּד םֵה
 ,יִנָעָה תַרָצ לַע
 ,םיִדיִגְּנַה רֶׁשא לע

 .,עֵׁשֶרְה חַּבְוִמ לַע

 ...הָלֹועְה ןֵּבְרִק לע
 םיִנָמֲאָנ םיִדֵע םֵה
 הָלֹודְּגַה הָכיִרְמּב
 .יָנֹעְו רֶׁשֹע ןיִּב
 ,בֶעָרְו גּונֲעַּת ןיֵּב
 םִיַּפַא תֹוּזַע ןיֵּב
 .בֶהֶּזַה לֶגֵעְו

 ןעלמיה יד סנקלָאװ ןופ

 .ןרעװ רערעטסניפ ץלַא

 .יןעלמיה יד טערַאמכרַאפ

 ןרערט סע ןסיג ײז
 ,רעצ סנעמירָא ףיוא
 ,ןרעה יד ןופ קילג'ס ףיוא

 ,תועשר ןופ טּפַאשרעה ףיוא

 ,, תונּברק סטכערמוא ףיוא

 תודע יד ןענַײז יז

 -- תונּברוח סנטלעװ ןופ

 ןסיורג םניא גירק ןיִא

 ,ךַײר טימ םירִא ןופ

 ,סוסקול טימ רעגנוה ןופ

 .ךײלגיטינ טימ ךײלג ןופ
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 ,הָקְצְּצִה הָניִלֲעַּת
 --.הָחְנֲאָה ,הָעְמִּדַ
 וּכְבִי אל :ּודיִּגַה
 ! הָבָכיִא םִיַמָׁש

 א א
 לא

 ץֶרָאָה לַע ְךֶׁשח םַּג םִא
 --:ׁשֶמָא ּונְביִבְס םִא
 ּוגֲתְוְקִת הָדְבָא אל דֹוע
 .ׁשָמָּׁשַה 'זֹוע הָלֲעַי

 ,בָעָר ,תּודְבַע ביִבָּפִמ םִא

 --,עֵׁשָה ףֹורְגֲא לֵׁשֹומ

 ,ַחַא ,תורחה דֹוע הֹרָזְת

 עשיו תּודָפ איִבָּת

 ,רעציטלעװ רעד ףיוא:טגייטש סע

 -- ,ןיװעג ןוא ץפיזעג

 םוטש טגײװש סָאװ : רימ טגָאז ;ָא

 ןןײטש יה למיה רעד

 מ

 ,ןײא טלעװ יד טליה ךשוה ַא שטָאכ

 -- בוא םורֵא ךָאנ זיא טכַאג

 *ןפָאה ןוא טסעפ ךָאג רימ ןביולג

 ,זבוא ןוז יד ןעניישפיוא ָאג טס

 ,רעגנוה ,טפַאשטכעבק זיא םורַא שטָאכ

 -- ץבנויײזײפ ןופ טסיופ רעד טשרעה'ס

 ,טײהײרפ יד ןעניישפיוא ךָאנ טעװ

 ,גנוזײלרעד ,ףליה ןעגנערב



 רעטײװ יא 10

 ,בָהָז לֶגֵע רַבָּׁשִי דֹוע
 ,רַסּוי רֶתֶּכַה םַּג
 -- הָּתַע תֹוניִּקַה םֹוקְמְבּו

 !רַׁשּוּת תּורֲח תַרֵיִׁש

 .189/ ,הנבוק

 ,(7 .1 ,1920 ?הריפצה ,)

 ,ןכַארק ךָאנ דלָאג ןופ בלַאק רעד טעװ'ס

 ,ןלַאפ ןלעװ ןעניורק

 -- רעטציא תוניק יד טָאטשנָא ןוא

 ףלאש רילייירמ סָאד טעװ

 ,םע ה ד חַא וצ ןרָאװעג טקישעגקעװא ריש רעקיזָאדרעד זיא ותעשב

 *עג טָאה רָאטקַאדער רעד ."חולשה , ןופ רָאטקַאדער ןעװעג טלָאמעד ויא סָאװ

 רעד רַאפ ארומ תמחמ רָאנ ,ןלעפעג רעעז םיא ןיא ריׂש רעד זַא ,טרעפטנע

 ןבעגעגרעביא ריש םעד טָאה "הריפצה , ןיא ,ןקווד טינ םיא רע ןעק רוזנעצ

 יק סווָאדא ש ,י 'ה דניירפ:טנגוי סרעטייוו
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 ,םיִכָאְלַמ תַריִׁש
 ,ּוׁשָּגֶפִנ םִיַמָׁש יִכֲאְלַמ יֵגְׁש

 הָלָעְמְִמ ריֲִאַּב הֵמָׁש
 ---ַעיִּגִה לילה יִצֲח רֵבָּכ 'תֶע

 .הָליֵלַּב הֶלֹוע הֶז ,רֶרֹוי הֶז

 תֹואָלְפִנ ,תֹומיִעָנ תֹוריִׁשְו

 ;הָמָרָב ּועיִמְׁשִה םיִכָאְלַּמַה
 ,םיִלֹוּגַה םיִלהּנַ ומי
 .הָמָמָדִל םיִּמַּיַה ׁשַעַר םָק

 ,םיִצֲעָה םֵׁשאֹר תֶא ּוּטַה
 -- הֶּיּמִה ַחּורָה ַחּופִי
 ,םִיַמָׁש תַריִׁש .דֵרֹויַה רֵַּו
 ...הָּיִפהַפִיַה תַריִׁש- הָלֹוַהְ

 ,1897 יַאמ 20 ,הנבוק

 סרעטײװ .א קורד םוצ ןּבעגעגרעּביא טָאה ריש םעד

 יעווָאנָארָאװ ןופ ךָאלּב לאיתּב ש 'ה דניקרעטסעװש

 ' .םיכאלמ ןופ הריש יד
 ןפָארטעג ךיז םיכָאלמ ײװצ ןּבָאה סע
 ןיעטש ןטלעװ יד ןיא ןּביוא טרָאד

 --םירומשמ ךיז ןטײּב'ס ןעװ. ,טכַאנ רעּבלַאה ןיא

 --,ןרעפס ןיא טגײטש רעד ןוא טרעדינ רעד

 רעסיז-רעדנואוו הריש א ןיא ןּבָאה ןוא

 --.ןגיטשעג ץלא רעכעה--סָאװ ,ךיז ןסָאגעצ

 ןכײט עטסערג ןענייז ןרָאװעג טמוטשטנַא

 ,ןגיװשטנַא-- שיוריםימי  ןוא

 ,רעמיוּב יד טּפיוה רעײז ןּבָאה ןגיובעג
 -- רעגײר ,רעליטש ץלַא טײװעג טניװ רעד

 ,למיה ןופ דיל'ס ןעגנוזעג'ט רערעדינ רעד

 ,ארענײש רעד ןופ -- רעגייטש רעד

 ,טדימשדלָאג .י יא טצעזעגרעביא (*





 שיאייסע .וצ





 ןואג רעד

1 

 ..גנַאל ױזַא ,ןעװעג טינ ןואג ןייק גנַאל ױזַא
 :רעדנוזעגּפָא ןַא טייטש ...קירוצ רָא טרעדנוה רָאּפַא טימ

 זיא סָאװ ,קלָאפ ַא ןופ טלעװַא ,ענעסָאלשעגנײא ןַא ,טלעװ עט
 ,טייצ רעד ןיא ןדיי ייּב םירוטש ַא זיא .טמיוצרַאפ ףיוה:לוש ןיא
 המחלמ ןטלַאה קלָאפ ןופ ןלײט ייװצ .םירוטש רעקידמיואמ ַא
 ןואג רעד רָאנ .המחלמ עקידרעייפ ַא ,ענעסיּברַאפ ַא--ךיז ןשיווצ
 :ייװצ רעד ןואג רענליוו רעד-ענליװ ןיא רענייא .ָאד זיא
 .געװ םעד ןסיײװ יִיז .קלָאפ סָאד ייז ןריפ .ט"שע כב רעד-רעט
 קלָאפ סָאד רָאנ .ןרעדנַא ןַא -- רעטײװצ רעד  ,געװ ַאזַא--רענייא
 ןוא ליז:רעייפ ערַאדנעגעל יד יװ ,םיא רַאפ ןעייג סע יװ ,טהעז
 ייוװצ ןוא .קלָאפ ןופ םינואג ייווצ ,ןדיי עסיורג ייוװצ ,לייז.ןקלָאװ
 ךיז ןשיװצ סרעסעמ ףיוא ןעיײג סָאװ ,ןלייט:סקלָאפ ענעטלָאּפשעצ
 ןייא ךָאד ןעניז ,םימרח טימ ערעדנַא יד ענײא ןטליש סָאװ
 | / .קלָאפ ץנַאג ַא ,קלָאפ

 ןואג ַא זַא ,ןעוועג לָאמ עטצעל סָאד זנוא ייּב זיא סָאד ןוא
 | ,טריפעג קלָאפ סָאד טָאה

 .רַאפ תורוד רָאּפ ַא ךָאנ ןעייג ,רוד רעד סיוא טּברַאטש טָא
 לוש ןופ ןליװ ןדיי .הפוקּת עײנַא ןָא ךיז טּבײה סע ןוא ײב
 .גנודליּב רעכילטלעוו וצ ,"טכילא וצ ,ןיירַא "עּפָארייאח ןיא ,סױרַא
 ,סױרַא ףיוה:לוש ןופ ,ןיה ַא ןדי ךיז ןעיצ סע רעמ סָאװ ןוא
 --.,ןענירד ָאד ןּבעל סָאד רעיורג ןוא רעמירָא לָאמַא סָאװ טרעוו
 :ײל ןעייטש לוש ןיא .רעריפ ַא ןָא ןּביילּב וצ קלָאפ ַא ןָא טּביײה
 סָאװ ,יד ייּב ,"עּפָארייאװ ןיא ןוא .םינואג לד ןופ רעטרע יד קיד
 ןופ ןואג םעד טָאטשנָא טייטש ,"טכילח םוצ ןעמוקעג ןיוש ןענייז
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 ?רעװ--ט"שעּב םעד טָאטשנָא ןוא ןהּכה ם"דא ליּכשמ ַא ---ענליוו

 ! רעטרע ר"ד רעד
 יָאיצַאנ רעכילרעגריּב רעד טמוק סע זַא ,רעטעּפש וליפַא ןוא

 .=לוק רעד ןעמוקעג זיא סע זַא ,רעטעּפש ךָאנ וליִפַא ןוא ,םזילַאנ

 ןיא -- סעּפע ןיוש ןּבָאה רימ זַא ,םזילַאנָאיצַאנ רעשיטילָאּפ-לערוט

 -- טלעוו רעד ןיא רָאנ ,לוש ןיא טינ ןיוש ,םוחּת םעיינ םעד

 ירַאפ ןוא טמותירַאפ רוד רעזנוא וליּפַא טינ ןעד זיא ,ןפַאשעג אי

 ? ןואג ַא ןָא ,רעריפ ַא ןָא ,געװַא ןָא םינּפ ַא טינ ,טעשזדנָאלּב

 ןּבָאה רימ זַא .זנוא ייּב ןואג ןיק ןעװעג טינ גנַאל ױזַא

 יד ןסעגרַאפ ,ןואג ַא סנױזַא סָאד זיא סָאװ ,טעמּכ ןסעגרַאֿפ ןיוש

 רימ ןענייז למוט ןקיטציא םעד ןיא ןּוא טכיזעג ןייז ןופ ןכירטש

 נָא ,ןכַאמ סעסַאמירג ןעק סָאװ ,םינּפ עטסעּב עטשרע סָאד טיירג

 יעג סינ ןיוש טָאה ןעמעװ ,םורָאװ .ןואג ןופ טכיזעג ןרַאפ ןעמענ

 רָאנ ,סַאג:סקלָאפ יד טיג -- סַאג יד ןעמָאנ םעד טימ טניורק

 יעפ ַא זנוא וצ טמוק ?טייקכילטינשכרוד יד ,סַאג עטצוּפרַאפ יד

 ןץוש םיא ןעמ טעשטשיּפ ,םיריש טּבײרש ןוא ך"נת:לעּב רעקיא

 -עג ערעזנוא רעּביא ,רעכעה ץימע ךיז טלעטש !"ןואג? : ןגעקטנַא

 רעליימ יד ,ףױרַא ּפָאק םעד רימ ןסיײררַאפ ,ןעלסקַא עטרעקיוה

 ?לַאינעג טינ זנוא ייּב זיא רעוװ *..! ןואג" :ןעיירש ןוא ,טנפעעג

 | :טוג רימ ןסײװ ךיז ןיא רעּבָא

 ...! םימותי ---
 ןלַאוק ערעזנוא טנקירטעגסיוא טלָאװ ץיה-רּבדמ ַא יװ ךיילג

 ןענייז "עּפָארײאק ןיא ,ןײרַא טלעװ רעד ןיא ,ןיה ַא יװ ךיילג

 רעקידלַאװג רעד רָאג ךָאנ ןוא דוּבאל ןענורעגסיוא תוחוּכ ערעזנוא

 .סניּפ ייּב ןּבילּבעג רימ ןענייז תורוד עטצעל יד ןופ גנוגנערטשנַא

 ײּב ןוא טײקכילטּפַאשלעזעג רעזנוא ןיא ןעלצרעה ןוא ןרעק

 רעזנוא ןיא ןשטנעמ עטּבַאגַאּב---ןהעצפופ.ןהעצ : ןייז לָאז ---ףניפ-ריפ

 | | .רוטַארעטיל

.{ 

 רענייק טסייװ --- ןזייוורעד ןענעק וצ ,ןסיוװ שוריפּב---ןסיוו

 ןענייז רעכיז רָאנ .קלָאפ ַא ייּב ןואג ַא ךיז טזייװַאּב ױזַא יו ,טינ
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 טָאה רע .קלָאפ עצנַאג סָאד רָאנ טּפַאשַאּב ןואג םעד זַא ,רימ
 סעּפע טָאה זנוא ןופ רעדעי ןוא ןעמעלַא זנוא ןופ ןטייקכילגימ יד
 רָאג ,טייצ רעסיוועג ַא ןיא ,ןָא ךיז ןעלמַאז סע זַא ,םיא ןיא קלח ַא
 םיא וצ ײז ןעיײג ,ןואג םעד יז ןפַאשַאּב ,קלָאפ ןופ תוחוּכ יד
 קלָאפ סָאד רעדָא זַא ,ןמיס ַא זיא ,ןואג רעד טינ טמוק .רעּביא
 זוחוּכ יד זַא רעדָא ,סיוא ןעיײג קלָאפ ןופ תוחוּכ יד זַא ,טססֹוג
 יוצ טינ ךיז ןענעק ןוא ָאד ןענייז יז םגה ,טרעטילּפשעצ ןענייז
 .ןעלמַאזפיונ

 :עג זיא קלָאפ סָאד ןעוו ,טלָאמעד םינואג רימ ןּבָאה טַאהעג
 עלַא ןעװ ,טּבעלעג ןבעל ןייא טָאה קלָאפ סָאד ןעו ,ץנַאג ןעוו
 .טלעוו וליפַא ,ףיוה:לוש םניא ,הכולמ רעזנוא ןיא ןפַאשעג ןּבָאה

 ,קלָאפ ןצנַאג םעד ןשיװצ ץלַא -- לוח ירבד ֹוליּפַא ,תומכח עכיל
 עיינ יד ןּבױהעגנָא ךיז טָאה .קלָאפ ןצנַאג ןטימ ןדנוּבעגפיונוצ ץלַא
 קלָאפ ןופ ךיז רימ ןּבָאה ,רוטלוק רעשיאעּפָאריײא רעד ןופ עכָאּפע
 רוטַארעטיל ַא טָאה ,זנוא יײּב טינ ּבױא ,ןעוו ןוא ואוו .ןסירעגּפָא
 רעד טימ --- קלָאפ םנופ המשנ רעד טימ המחלמַַא ןופ ןּבױהעגנָא
 ןּבילּבעג רוטַארעטיל ַא זיא ,זנוא ייּב טינ ּביױא ,ןעו ןוא ואו ?לוש

 :עטניא רעקידנּפַאש רעד ןופ ןטינשעגּפָא ױזַא ,טרעדנוזעגּפָא ױזַא
 סָאװ ,עטרילימיסַא יד ןופ רדסּכ זנוא ײּב טדער ןעמ ? ץנעגיל
 ןשידיי םוצ ןרעקקירוצ ײז ליװ ןעמ ןוא ,זנוא ןופ קעװַא ןענייז
 ןופ לײט םענעי ףױא רדסּכ יּברעד טסעגרַאפ ןעמ ןוא ,ןפַאש
 רעכלעוו ןופ ,ץנעגילעטניא רעשידיי ךילקריוו רענעי ףיוא ,קלָאפ
 ,ןרעקקירוצ ךיז ןפרַאדַאּב רימ רעכלעוו וצ ןוא קעװַא ןענייז רימ

 זנוא ןופ טרעדנוזעגּפָא ןענייז קלָאפ ןופ לטרעפ=יירד רשפא
 עקידנפַאש יד רַאפ ןטקנוּפלמַאז ערעייז ,ןפַאש רעייז ךיז ןּבָאה ענעי
 סָאװ ,טײקצנַאג יד טלעפ .ךעלעקניוו ערעזנוא ןּבָאה רימ ;ןטפערק
 עקיטכירפיוא לייט רעסיורג ַא ;ײז ןלעפ רימ .ןּבָאה זומ קלָאּפַא
 זנוא ןוא ,יײז ןופ ןסירעגּפָא ןענייז ןדיי עיײנ עקיאעפסגנופַאש
 .קלָאפ עתמא סָאד טלעפ זנוא ,ייז ןלעפ זנוא--רעמ ךָאנ טלעפי

 -- דיי רעטעװַאהרַאפ ַא ,ךיז םורַא םירפס רדסּכ ןּבָאה ןדיי
 ,קנַארש?םירפס םוצ וצ רע טײג ,תּבש טמוק ,העש עיורפ יד טמוק |

 םירפס יד טָא ךרוד די רעד זיא סוחי ןופ טייק רעצנַאג רעד טימ
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 םענייא טימ ,תוחּפה-לכל ; ןדנוּברַאפ זנוא טימ רע זיא ! ןדנוּברַאפ

 *ײז רימ ,טינ זנוא טימ ?זנוא ןופ ןטסערג םעד טימ ,זנוא ןופ

 .רימ ןענייז "םוחּתל ץוח? .קנַארש-םירפס םעד ןיא ָאטינ ןענ

 =עגּפָא יד ,רימ ןסײװ סָאװ --- טייז רערעדנַא רעד-ןופ ןוא

 :םירפס ןשידײ ןטלַא םעד ןיא טגיל סע סָאװ ,םעד ןופ ,עטרעדנוז

 טימ ךיז רימ ןפערט ,ןטקנופ-ץיירק עכלעװ ףױא ,ואװ ?קנַארש

 :סײיג ַא םיא טימ ןּבָאה ,ןעמַאזוצ םיא טימ ןּבעל ןוא ןדיי םענעי

 יו םיא טימ ןעמַאזוצ רימ ןפַאש ןעוו ןוא סָאװ ? דנַאּברַאפ ןקיט

 יירעקיטש ףיוא קלָאפ ַא ןסירעצ
 ,קלָאפ ןסירעצ ַא טלעװ רעד ףיוא ןואג ַא ןעגנערּב טינ ןָאק

 .ןייז סע זומ ץנַאג

 ןואג ַא רָאנ טלָאװ רעקיטש ענעכַארּבעצ יד ןצלעמשפיונוצ

 ?םירפס םעד ןיא זנוא ןעגנערּבנײרַא טנָאקעג טלָאװ רע רָאג .טנָאקעג

 רָאנ ;ןעגנערּב זנוא וצ רעהַא רעמלַא ןופ םירפס יד ןוא רעמלַא

 ןלָאז ןלײט ענעסירעצ עדייּב זַא ,ױזַא ןכַאמ טנעקעג טלָאװ רע

 יעצ רעשידי רעד ןופ טפלעה עדייּב זַא ,ןסקַאװפיונוצ תמאּב ךיז

 יד ןענעפע---ןסיגפיונוצ לָאמ ַא רעדיװ ךיז ןלָאז המשנ רענעטלָאּפש

 | .עגנערּבנײרַא ןיהַא זנוא ןוא לוש ןופ ןריט

 ןצונַאּב ןוא חוּכ ַא ךיז ןָאטנָא ,רעכילטייד ןגָאז ףרַאדַאּב ןעמ

 .יטײקשידײ יד ןרימרָאּפ ער :טרָאװ ענעגיּפשרַאפ טָאד

 *עג ןוא די ַא רַאנַא ןעמוקעג זיא קירוצ ייװצ רָאי ַא טימ

 ?ןעמַאד עטנַאגעלע רַאפ לוש-.ןָאלַאס עטרימרָאפער ַא ןדנירג טלָאװ

 :עגסיוא עלַא רימ ןּבָאה .קערפ.רענעמ עשיאעּפָאריײא ןוא ןטעלַאוט |

 ןעועג זיא לָאמ ַא רָאג ,טנידרַאפ טָאה יז יװ ,תושפט יד טכַאל

 רָאנ ךיז ךָאנ ןזָאלעגרעּביא יז טָאה ,גנוגעוװַאּב עשירָאטַאמרָאפער ַא

 טכילקריוורַאפ ָאי זיא עּפָאריײא:ברעמ ןיא .ךיור ןקיּפמוד ןרעטיב ַא

 ישידי רעקידעּבעל רעד ןופ טכאמעג יז טָאה ,םרָאפער ַא ןרָאװעג

 ךיז ןּבָאה עיגילער ַא ןרימרָאפער לײװ ...תמ ןטסעמלַאּפעג ַא טייק

 יער ןעוועג טינ ןיטולחל ןײלַא ןענייז סָאװ ,ענױזַא ןעמונעגרעטנוא

 שינואג ַא טלָאװעג ןרירװַאטסער רעלָאמ.ןדליש ַא טָאה סָאד .זעיגיל

 םעטסיס ַא ןרעסעּבסױא ןעמונעג ךיז טָאה רעקיניצ ַא ןקרעוװ:טסנוק
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 םעד ךרוד רָאנ עיגילער ַא ןעק ןרעװ טרימרָאפער .קיטע ןופ
 תוחוּכ יד רָאג ןופ רצוא רעד זיא רע דלַאּביװ ,םורָאװ ןואג
 רעד זיא רע דלַאּביװ ןוא ,זעיגילער ןואג רעד ןייז זומ ,קלָאפ ןופ
 ןפַאש וצ טכער סָאד רע טָאה ,רע ןָאק ,קלָאפ ןצנַאג םנופ רעריפ
 ןופ הנומא רעד רעּביא -- קלָאפ ןופ ןטרעװ עטסכעה יד רעּביא
 ,קלָאפ

 רָאנ ןעמוקפיונוצ ךיז ןענעק ןלייט עטריזינַאגרָא ערעזנוא
 ָאד רָאנ .ףירגַאּב םעד ןופ ןעניז ןטיירּב ןיא --- ףיוה.לוש ןפיוא
 :םיונוצ ןוא .תורוד עלַא ןופ השורי עטלַא יד ןצנַאגניא רימ ןּבָאה
 ןעמרָאפ יד ןפַאשרעּביא .-- ןיוש טסייה ןיהַא ןעמעלַא זנוא ןריפ
 ,ןרימרָאפער ,לוש ןופ

 טינ ןלָאז---טייקשידיי רעטלַא רעד ןופ ןדיי יד---ענייא ידּכ
 ,לָאז ,ןריי עיינ יד ,רימ ידּכ ;עטרעגַאלַאּב יװ ,זנוא ןשיװצ ןייגמוא
 ןטנַאװ יד רדסּכ ךיז רַאפ ןהעז ןוא טנלערַאפ ןּפעלשמוא טינ ךיז
 ןעמוק ףרַאד -- קלָאפ םענעגייא רעזנוא ןופ ּפָא זנוא טלייט סָאװ
 ,..זנוא ןריפפיונוצ ןוא ןואג רעד

 ווו

 ןוא טנָאקעג ןואג ַא רָאנ טלָאװ קלָאפ ןסירעצ ַא ןכַאמ ץנַאג
 | ..ץנַאג זיא סָאװ ,קלָאפ ַא רָאנ ןָאק ןואגַא ןריוּבעג

 ,זיירק רעטפושיּכרַאפ ןייק טינ זיא סָאד רָאנ
 .ַאּב סָאד קלָאפ ַא ייּב ןָא טמוק ,הרצ:תע ןַא ןיא ,לָאמ ץלַא

 ףיט רעד ןיא ואווץעגרע .ןעגנוגנידַאּב לד טימ ןעמַאװצ עטגניד
 ןונּב רעיײנ רעד סָאװ ,םינבלו רמוח יד ןָא זייווכעלסיּב ךיז ןעלמַאז
 :סיּב טרעװ  ,זנוא רַאפ רַאּבקרעמַאּבמוא לייטנטסרעמ ;טגנַאלרַאֿפ
 ױזַא זיא סָאװ ,ץלַא ןפַאשעג ,קלָאפ ןיא .,קיניײװעניא זייווכעל
 ךילדנע טינ ךיז ןענעפע סע זיּב ,םויק ןייז רַאפ קיטיונ קידלַאװג
 ,ןאג רעד ,רעתמא רעד טמוק סע ןוא ןקלַאװק ענעגרָאּברַאפ יד
 ,טעװעטַאר סָאװ ,רעד טמוק סע ;טריפ סָאװ

 .ַאּפ סָאד ןַא רָאנ ,רָאּפ טמוק סָאד ױזַא יו ,טינ ןעהעז רימ
 ,לוש רעד וצ קירוצ רדסּכ ךָאד ןעייג רימ עלַא .רימ ןעהעז ,טריס
 רעד ןיא לוזַא .קלָאפ םוצ ,טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ טייק רעד וצ
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 ירֲאפ ןשידייװ ןופ ,ןעמעװ ןופ ךיא סײװ ,ןּבױהעגנָא .רוטַארעטיל

 ,"לטעטשח םוצ ,ןעגניזַאּב םוצ ןעמוקעג ןוא ,ןעיײּפשַאּב ןופ ,"חסּפ

 נָא טָאה--ץרּפ--זנוא ןשיװצ טייקכילנעזרעּפ עטסערג יד .לשמל

 "עג עכילמיטסקלָאפײ וצ ןעמוקעג ןוא "למיירטש; ןופ ןּביױהעג

 גנַאל טינ ךָאנ ןענייז סָאװ ,ןכַאז ייר עצנַאג ַא ךָאנ ןוא ..."ןטכיש

 יָאנ ןייק ךָאנ ןּבָאה ןוא רוטַארעטיל רעזנוא ןיא ןעמוקעגרָאּפ

 : ,טינ ןעמ

 ..ןּבעל ןכילגעט םניא ךיוא ױזַא

 ,לוש רעטלַא רעד וצ ןעמוק ןלעװ רימ רעטנעענ סָאװ ןוא

 וצ טרעװ רעטנעעג ץלַא ,טיקשירי רעטלַא רעד ןופ ןדיי םוצ

 .ןעמוקנָא ןייז רימ ןכַאמ רעכיג ץלַא ,ןואג רעד זנוא

 ןסיּברַאפ ,רימ ןפרַאד ,םיא רַאפ געװ ַא ןטערט רימ ןליוװ !

 ?רעטלע םוצ ,ןדייז םוצ ,ןייגקירוצ ,טגנערטשעגנָא ןליוו םעד ןוא

 ויי ...קירוצ ןדיי

 סע ןדיי םנופ טי וצ ,קעװַא ןײלַא ךיז ןופ טייוו וצ

 יי! ןיײרַא לוש ןיא---,קירוצ טייצ זיא
 1911-רַאונאי
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 "רבוּב, רעשיצילַאג רעד

 שיצילַאג ןיא סָאד ,ןסייוו ."גנוטײצ-סקלָאּפז ןופ רעזעל יד
 ,ײטרַאּפ-רעטעּברַא עשיטַארקָאמעד:לַאיצָאס עשידיי ַא טריטסיזקע

 גָאיצַאנ רעד ןיא ןוא עגַארפ-סנָאלצַאזינַאגרָא רעד ןיא טייטש סָאװ
 :ָאס יד סָאד ןוא ,ידנוּבװ ןופ טקנופידגַאטש ןפיוא עגַארפ רעלַאג
 ,וגֹוּב ןשיצילַאג םעד טפמעקַאּב ךיירטסע קא טיטַארקַאמעדילַאיצ
 ,ףנַאלטור ןיא דנוּב םעד טפמעקַאּב טָאה ײטרַאּפ רעדנעלסור יד לו
 ןופ ןוא טכירַאּב ס'וגל ןופ ןטייוו רעועל יד ןליפא שטָאכ ןוא
 סָאד ,"גנוטייצ-סקלָאּפא ןיא ןוא "רעקעווז םגיא לקיטרַא ס'7
 ײליּפש:רעדניק אװ יא ײדגוּבז ןגעק ײטרַאּפז רעד ןופ ףמַאק רעד
 טדנעװעגנָא ןרעוו סָאװ ,ןעלטימ:ספמַאק יד טימ ךיילגרַאפ ןיא
 ?סור ןיא זנוא יב ןעמ טָאה ךָאד = "134 ןשיצילַאג םעד ןגעק
 ןופ טינ ףירגַאב ןייק--ןרַאפרעד ףילנעזרעפ סע ּבָאה ךיא--דנַאל
 יװ ןוא טפמעקַאּב טרעװ .ײטרַאּפירועדורּב רעזנוא ףרַאש יו ,םד
 2םילנע עכילרעסיוא יד ,זיא עגַאל ריא רעווש ףללנייוועגמוא
 .לצילַאג רעד סָאװ--ןעײטרַאּפ עדייּב יד ןופ עגָאל רעד ןיא טייק
 .רענָא טינ ןוא .ס .פ .ּפ רעד ןופ ןטָארטעגסיורא זיא ?יןגוּפא רעש
 "רבו רעזנוא "װ טקנופ ,ײטרַאּפ רעד רעסיוא רע טייטש טגעק
 רעמיוא ןענַאטשעג זיא ןוא ןטָארטעגסױרַא ?ײטרַאּפז רעד ןופ זיא
 ,ןרײשרעטנא עכילרעגיא עפיט יד טלעטשרַאּפ סָאז--ריא
 :םוא זייוונטייצ-דנוּבא ןשיצילַאג םעד ןופ עגַאל יד טכַאמיס סָאװ
 .םיא ןגעק ײטרַאּפ רענײמעגלַא רעד ןוֿפ ךלוש יד ךילכיילגראפמוא טרעסערגרַאפ'ס סָאװ ןוא ףילגטרטרעד

 ןכַאמ טנַאקַאּב רעירפ לעװ ךיא ןעוו ,רעמעװקַאּב ןייז טערץס
 ןשיצילַאג םעד ןגעק ךיז טריפ סע יװ ,םעד טימ רעועל טעד
 יד עכלעװ בילוצ ,תוביס יד ןטכַארטַאּב רטטקעיגָא רימ ןלעוו רעטעּפש ןוא ,עוציזָאּפ רעייז ןדנירגַאּב םידדצ 213 יו ,םע'ד טימ ךָאגרעד ,ףמַאק-סנָאיצַאזינַאגרָא רערַאּבלטיממוא רעד "דנוּבח
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 ןוא ,עיצילַאג ןיא טפמעקַאּב טרעוװ ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס

 ןיא טשרע ןרעפטנע ךיא לעװ עגַארפ רעטצעל רעד ףיוא לייוו

 העדּב ּבָאה ךיא סָאװ ,ןעלקיטרַא "ר רעצנַאג רעד ןופ ןטצעל

 יַאּב ןייא רָאנ ןיוש ךיא ליוװ ,"דנוּבז ןשיצילַאג ןגעוו ןּביירש וצ

 ,ןכַאמ גנוקרעמ
 לקיטרַא םעד ןיא (1 .מונ) "טייקכילקריוו רעשידול רעדח ןיא

 סרעװ "ךיירטסע ןיא ןגַארפ עלַאנָאיצַאנ יד ןוא םזילַאיצָאס רעד

 סיוא טמוק סע ןכלעווח ,"דנוּבז ןשיצילַאג םעד ןופ טדערעג ךיוא

 עיצַאזינַאגרָא עלַאנָאיצַאנ עקידנעטשּבלעזװ טכער סָאד טָא רַאּפ

 "טימרעד ךיז טרעלקרע סָאדח ."ףמַאק ןטרַאה ַא ןריפ וצ (.וװ .זַא .א

 ןענייז ןדיי יד סָאװש--לקיטרַא םעד ןופ רּבחמ רעד סיוא טריפ---

 ןדליּב יז ,ךיירטסע ןופ רעקלעפ עלַא יװ ,טײרּפשעצ רעמ ךס ַא

 טנעקרענָא טינ יז ןרעװ רעּבירעד ןוא בור ןייק טינ ץעגרע ןיא

 ".ןטַארקָאמעדילַאיצָאס עטגייצרעביא יד ןופ וליפַא עיצַאנ ַא ראפ

 ;ךַאז רעד ןגעוו גנולעטשרָאפ עשלַאפ ַא טיג לקיטרַא רעצנַאג רעד

 רַאפ טרעווסנשטניוו רעעז רשפא זיא גנוריפסיוא עטצעל יד לציצעּפס

 רעּבָא טָאה יז ,"טייקכילקריוו רעשידויז רעשיטסילַאירָאטירעט רעד

 עיצילַאג ןיא  .טייקכילקריוו רעוויטקעיּבָא רעד ןיא טינ דנורג ןייק

 רעקלעפ ערעדנַא יװ טקַאּפמָאק רעקיניײװ טינ ןדיי יד ןעניואוו

 ןובשח םעד ףױא טלַאפ טרפּב טעטש יד ןְקָא ןֹוא ךיירטסע ןיא

 .(טפלעה ַא טעמּכ) ,40 ס/) ויּב גנורעקלעפַאּב רעשידיי רעד ןופ

 .רעפיט ךס ַא טגיל הּביס יד

 ,ןופרעד טמַאטש עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ןופ טכַאמ יד

 רעשימָאנָאקע רעד ןסקַאװעגפיונוצ שינַאגרָא יא ריא ןיא סָאװ

 ,ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רענעי ייּב .ןשיטילָאּפ ןטימ ףמַאק

 טלעפ ,ריא ןופ ןסירעגּפָא זיא גנוגעװַאּב עלענָאיסעמָארּפ יד סָאװ

 -עג יד אוו ,דנַאל ַא ןיא .טײקצנַאג ריא ןופ לייט רעשינַאגרָא ןַא

 רעטעּברַא יד ואו ןוא טפרַאשרַאפ ןענייז תוריּתס עכילטפַאשלעז

 -לוק רעכיוה ַא ףיוא ןעייטש ןּוא םזלַאיצָאס וצ לגוסמ רעמ ןענייז

 =יונ ַא רָאנ עיצַאזינַאגרָא עלעגָאיסעּפָארּפ יד זיא ,חגרדמ רעלערוט

 ?רֶא רעשיטַארקָאמעד:לַאוצָאס רעשיטילָאּפ רעד וצ ּבָאגוצ רעקיט



 5 'ףנוב, רעשיצילַאג רעד

 .ערינ ַאזַא טײמ (+ עיצילַאג יװ רעּבָא דנַאל ַאזַא ןיא ;עיצַאזינַאג
 טזיײװַאּב עירטסודניא יד ואוו ,גנולקיװטנַא רעשימָאנָאקע רעקיר
 ןוא-.טציא טשרע טרעוו ײרעקרעװטגַאה יד ןוא םיוק ךָאנ ךיז
 ,ןטכיש:רעטעּברַא יד ואוו .טריזילַאטיּפַאק -- םַאזגנַאל ךיוא סָאד
 :לוק רעייז ןוא רעטיש רעעז ןענייז ,עשידיי טינ ייס ,עשידיי ייס
 יז טליּפש דנַאל ַאזַא ןיא -- קירעדינ רעעז דנַאטשוצ רעלערוט
 טינ א יז :עלָאר ערעסערג ַא ךס ַא גנוגעװַאּב עלענָאיסעפָארּפ
 יב יװ טקנוֿפ .ײטרַאּפ עשיטילָאּפ יד טּפַאשַאּב יז ,ּבָאגוצ ַא רָאנ
 :נַא ןשיגרענע ַאזַא טמענ סָאװ ,"דנוּבז רעקיטציא רעד זיא זנוא
 רעקילָאמַא רעד ןופ ןסקַאװעגסױא ,עינַאּפמָאקילַאװ רעד ןיא לייט
 עשיטילַאּפ יד ןעמוקפיוא טיג עיצילַאג ןיא ןעק יזַא ,"עסַאקײ
 .עיצַאזינַאגרָא רעלענָאוסעּפָארּפ רעד ןָא טַאירָאטעלָארּפ ןופ ײטרַאּפ
 :רַא םעד רַאפ לוש;גנַאפנָא יד זיא ןיארַאֿפ רעלעגָאיסעפָארּפ רעד
 ; םזילַאיצָאס ןֹופ תיִּב-ףלַא םעד טנרעל רע רעכלעוו ןיא ,רעטעּב
 עשיטסילַאיצָאס יד ,ײטרַאּפ יד ואוו ,טרָא רעד ףוס םוצ זיא רע
 טָאה סָאװ ,רעטעּברַא םעד טימ ןפערט ךיז טשרע ןָאק ,עיצַאטיגַא
 :גַאמ רענעי זיא רע ;ןטסילַאיצָאס יד רַאפ ארומ ךָאג ךילטנגייא
 ןייא ןיא עסַאמ:רעטעּברַא עטלקערפעצ יד ףיונוצ טיצ סָאװ .טענ
 .לַאיצָאס רעד ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא יז טפרַאװ ןוא רעּפרעק
 ײטרַאּפ יד ןָאק גנוגעוװַאּב רעלענָאיסעפָארּפ רעד ןָא ,עיטַארקָאמעד
 ךיירטסע ןיא סָאד ,ןסיװ ךָאנ ףרַאד ןעמ .ןריטסיזקע טינ לףמגִל
 עיצַאזינַאגרָא רעשיטילָאּפ ַא ןיא ןכלעוו טול ,ץעזעג ַא ָאד זיא
 טינ ןענייז סָאװ ,יד רָאנ ןוא ןליּבסנַאמ רָאנ ןקילײטַאּב ךיז ןענָאק
 ןטלַאה ןלעװ ָאד ךיז טלָאװ ײטרַאּפ יד ןעװ ,רָאי 24 יװ רעגניי
 םעד טימ ןעמַאזוצ יז טלָאװ ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטילָאּפ ריא ףיוא
 יד ןוא סנירעטעּברַא יד גנוקריוו ריא רעטנוא ןופ ןסָאלשעגסיױא

 םָאד ,רנאלסור ןיא ןליוּפ יװ ,ךיירטסע ןופ לײט ַא ןיא עיצילַאג (?
 יד זיא טרעדנוהרָאי ןט.18 עדנע עכלעװ ףיוא ,ןלײט ירד ענעי ןופ רענייא זיא
 ,ךיירטסע ןוא ןסיײרּפ ,דגאלסור ןשיוװצ ןרָאװעג טלייטעצ ןליוּפ הכולמ
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 ןופ ךיז ןקעטשוצנָא לגוטמ רעמ זיא סָאװ ,טנגוי-רעטעּברַא ענעי

 ײרָאי 25 רַאּפ רעטלע זיא סָאװ ,רוד רענעי רעדייא םזילַאיצָאס

 רעשיצילַאג רעד ןיא טליּפש ָאזלַא ןייארַאפ רעלענָאיסעּפַארּפ רעד

 עשז יװ .עלָאר עטשרע יד גנוגעװַאּב רעשיטַארקָאמעד -לַאיצָאס

 םעד טימ גנוגעװַאּב רעלענַאיסעפָארּפ רעד וצ עגונב סע טײטשַאּב

  ?"דנוּב ןשיצילַאג

 ּבױא ,ךיירטסע ןיא ןענייז ןענייארַאפ עלענָאיסעפַארּפ יד

 ןופ ןטוטַאטס יד ןיא .זנוא ייּב יו שיאײטרַאּפ רעמ ,טליוװ ריא

 ךיז ןרָאט ץעזעג םעד טל סָאװ ,םעד גילוצ זייוולייט) ןייארַאפ

 טייטש (קיטילָאּפ טימ ןעמענרַאפ טינ ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד

 ָאטינ .עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד ןענָאמרעד לָאז סָאװ ,ךַאז ןייק טינ

 ןקידהעש-טכַא ןופ ,ּפיצנירּפףמַאקסַאלק םעד ןופ טרָאװ ?ןייק

 ,יַאמ ןטשרע םעד ןרעיפ וצ בוח םעד ןופ רעדָא גָאט-סטעּברַא

 ?ריקסַאמרַאפ ַא ןיא שטָאכ ,טכַאמ רעלופ ןיא ָאד טקריװ ךָאד ןוא

 רעד ףיוא ןלַאפעגכרוד זיא סָאװ ,טכעריָאטעװ סָאד ,םרָאפ רעט

 עלַארטײנ יד ןופ ןמיס:טּפיוה רעד ."דנוּבז ןופ ץנערעפנַאק רעט7

 ןָאק עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאּב ןענייארַאפ

 ןיא רעּבָא זיא יז ןעװ ;גנוריפנָא יד ןעניוועג רָאנ ןטרָאד

 ּביוא--עלָאר עשירָאטַאטיגַא ןַא רָאנ יז טליּפש ,טייהרעדנימ רעד

 לַאיצָאס=טיג רעד ךָאנ ןּפעלשכָאנ ךיז זומ ןוא--ךילגימ זיא סָאד

 טגיל ןענייארַאפ עשיכיירטסע יד ןיא ,טייהרעמ רעשיטַארקָאמעד

 ָאמעד-לַאלצָאס רעד ןופ טנעה יד ןיא הליחּתכל גנוריּפנָא יד

 ירַא טינ ןעײטרַאּפ ערעדנַא יד וצ ןפוא םושּב ןָאק ןוא עיטַארק

 | .ןייגרעּב

 .רַאפ עטריזילַארטנעצ-טינ ,עשיטָאטש עקיצנייא יד רָאנ טינ

 ןעגיײארַאפ עגָאיַאר יד וליּפַא רָאנ ,(לשמל ,זנוא ייב יװ) ןענייא

 רַאפ ןיוש ןענייז (שיליוּפ ףיוא ייז טפור ןעמ יװ ,"יקבויארקי)

 ,רַאֹפ ןוא ךיירטסע ןיא ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ טייצ רעטצעל רעד

 ןוא סיורג זיא םזיטָאירטַאּפ רעד ואוו ,עיצילַאג ןיא וליפַא ןדניווש

 טינ רעטעּברַא רעשילױּפ רעד טגעלפ גנַאל טינ רָאג ךָאנ ואוו

 .טנעצ) ןעניײארַאפ-סכיײר עטריזילַארטנעצ יד ןיא ןטערטנײרַא ןלעו



 "ךנוב , רעשיצילַאג רעד
: 

 טינ טלעג ןייז רע טעװ (ןשטייד יד) ןּבַאװש יד ,(ןדנַאברַאפ-לַאר .
 :עגרָאפ ךָאד זיא גנוריזילַארטנעצ יד רָאנ .ןגָאז רע טגעלפ--.ןּבעג-
 ןייק ןּבָאה ,ןענייארַאפ עלַאקָאל יד ,"סעקבויארקח יד לייוו ,ןעמוק
 ,טייקידנעוװטיונ עטגנידַאּבמוא ַאזַא ןעוועג זיא עיצַאזינַאגרָא רעלעג ָאיסעּפָארּפ רעד ןופ עיצַארטנעצנָאק יד .טינ טכַאמ עשימָאנַאקעי
 ןלַאקָאל םעד ןוא ןשינרעדניה עלַא ןעװעג חצנמ טָאה יז סָאד
 עיצַאזינַאגרָא עלענָאיסעּפָארּפ עקרַאטש עקיצנייא יד ,םזיטָאלרטַאּפי
 :קרעװעג עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד ןעוועג ןענייז ךיירטסע ןיא
 :לצָאס רעד ןוא .רעטעּברַא עשיכעשט ןוא עשטייד יד ןופ ןטפַאש
 סָאד ,ןפוא ַאזַא ףיוא טלמַאזעג ןוא סעיצַאזינַאגרָא עלַאקָאל עט .לקערּבעצ יד ךיז םורַא טלמַאזעג טָאה רטנעצ רעשיטַארקָאמעדילַא
 זיא רעטעּברַא םעד רַאפ ,םיא ייּב קידנעטש טּבײלּב גנוריּפנָא יד
 ;דנַאּברַאפ ןלַארטנעצ םוצ ןרעהעג וצ טגיול םיא ,ךילצונ רַאּבנפָא
 .א ,טײהקנַארק ,רעטלע ,טײקיזָאלסטעּברַא ןופ טייצ ַא ןיא טציטש ,ןקיירטש עטסרעווש יד ןטלַאהסיוא ןָאק ,ךייר זיא דנַאּברַאפ רעד
 :וצ טינ ןוא העד ןייז ןגָאז רעּבירעד ןָאק דנַאּברַאפ רעד .װ ,זַא
 רעדָא) 5 עדעי .גנוריּפנָא רעד וצ ןטנעמעלע עדמערפ ןייק ןזָאל
 :רָאפ רעד .רעריסַאק םענעגייא ןַא ןלייווסיוא .ה .ד ,עלעטש:לָאצוַא ןדליב ןענעק ,דנַאּברַאפ םוצ ןייטשוצ ןליו סָאװ ,רעטעּברַא (10
 .לָאַצ יד יז טעװ ,ןסיוורעד רעטעּפש טשרע ןופרעד ךיז טעװ יז ביוא ,רעדָא ,ןקיטעטשַאּב טינ עלעטשילָאצ לד עלַארטנעצ יד טעװ ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס-טינ ַא ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ןייטש לָאז ,עלעטש:לָאצ יד ןדליּב ןליװ סָאװ ,רעדילגטימ עּפורג יד ןעוו .יורטוצ רעריסַאק םעד וצ ןּבָאה זומ ,"עלַארטנעצ יד, : גגוצריקּפָא ןיא סע טפור ןעמ יװ רעדָא ,דנַאּברַאפ ןלַארטנעצ ןופ דנַאטש
 .ןכַאמוצ עלעטש

 םעד טימ רָאנ ,"ןייארַאפ רעלעגָאיסעפָארּפײ רעשיטָאטש רעזנוא סָאװ ,עּבלעז סָאד ןױש ויא יז ,עיצַאזינַאגרָא עקידנעטשּבלעז שימָאנָאטװַא ןַא ןיוש זיא רעּבָא עּפורג-סטרָא יד ;עיצַאזינַאגרָא ןַא סלַא טכער ענייק טינ ךָאנ טָאה עלעטש-לָאצ יד .עּפורג:סטרָא ןַא - ןדליּב ןענעק רעדילגטימ (לָאצ עקידנטײדַאּב ַא :רָאנ טייטש ןדנַאּב .רַאפ ערעדנַא ןופ ןטוטַאטס יד ןיא 50 רעדָא) 30 עדעי
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 ףלַארטנעצ ַא ןופ לייט ַא יװ ,עּפורג:סטרָא יד סָאװ ,דיישרעטנוא

 ןופ רעדילגטימ יד .עסַאק ענעגייא ןייק טינ טָאה ,דנַאּברַאפ ןטריז

 יד ףיוא ןטַאגעלעד ןקיש ,ָארויּב ַא סיוא ןלייוו עּפורג:סטרָא רעד

 ןוא ןפיוק ,ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא:ןפור ,ןרָאפנעמַאזוצ עלענָאיסעפָארּפ

 יו .זַא .א ןטנװָא ,ןעגנוזעלרָאפ ןכַאמ ,רוטַארעטיל ןטײרּפשרַאפ

 ןייק טינ ךָאנ טָאה עיטַארקָאמעד:לַאיצָאס יד ואוו ,עיצילַאג ןיא

 ָארויּב ןיא ןיירַא ךָאנ טייג ,עיצַאזינַאגרָא עשיטילָאּפ .עכילטנפע

 ןיוש זיא סָאד .טעטימָאק ןשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס ןופ רעײטשרָאפ ַא

 ךיז ןעק ײטרַאּפַא רעכלעוו ףיוא ,עיצַאזינַאגרָא עקידנעטשלופ ַא

 -יצָאסיטינ רַאפ געװ םעד טלעטשרַאפ עלַארטנעצ יד ןוא ,ןציטש

 יד ןעק יז סָאװ ,םעדכרוד לָאמ ַא רעדיוו ןעײטרַאּפ עשיטסילַא

 דיא עּפורג רעד ןיא ּביוא ,ןענעפע וצ ןּביולרע טינ עפורג-סטרָא

 .ורג יד שטָאכ ,םעד רעסיוא ;עשיטסילַאיצָאסיטנַא ןַא טייהרעמ יד

 ןרעװ טכַאמרַאפ ךָאד יז ןעק ,קידנעטשּבלעז ,ָאנָאטװַא זיא עּפ

 טייטש דנַאּברַאפ ןרעי ןופ ןטוטַאטס יד .ןיא ,עלַארטנעצ רעד ךרוד

 :סטרָא ןַא ןכַאמוצ ,ךילדנעטשרַאפטסּבלעז .םעד ןגעוו טקנופ ַא

 :ַאיצַאסנגעק ַא טריפ יז סָאװ ,םעד טימ סע ןרייטָאמ ןוא עפורג

 ןעק יז .עלַארטנעצ רעד רַאפ ךילגיממוא זיא ,קיטילָאּפ עשיטסיל

 צ טכער סָאד ןּבעג ריא ןלָאז סָאװ ,ןכַאז ךסַא ןעניפעג רעּבָא

 זַאּפ ןפוא ַאזַא ףלוא .עּפורג-סטרָא עשיטסילַאיצָאסיטנַא יד ןכַאמוצ

 צלַא ןעמונעגנָא ןרעיו דנַאּברַאפ ןיא וליפא שטָאכ סָאד ,סע טריס

 -ויּב ןיא שיטקַאפ ןעק ,םוילַאיצָאס ןופ רענגעק וליפַא ,רעטעּברַא

 יד ,לשמל ,ןּבָאה רעּבירעד ןוא (+ .רענגעק ןייק ןײגנײרַא טינ אר

 .טינ עלעטש-לָאצ ןייק ןוא עּפורג:סטרָא ןייק ןטסינויצ-לַאיצָאס

 יד ןופ ןײארַאפ רעד --- עמַאנסױא ןייא רָאנ אד זיא עיצילאג ןיא (*

 טרעלקרעד סָאד ןוא ,עלַאיצָאס-ךילטסירק וליפַא ןציז ַארויּב ןיא טרָאד :רעקורד

 ןעק ןוא קרַאטש גונעג ןיא אפוג עיצילַאג ןיא ןײארַאֿפ רעד סָאװ ,טימרעד ךיז

 "ַאד רעד סָאד ,ןקרעמַאּב בגא לעװ ךיִא ,עלארטנעצ רעד ןופ קיגנעהּפָאמוא ןייז

 =םילָאיצָאס א וצ יװ ,ךעצ ןכילרעטלעלטימ א וצ ךילנע רעמ זיא ןייארַאפ רעקיז

 ,רענָאיצקַאער רעעז ויא קיטילָאּפ ןייז ,ןייאראפ=ףמאק ןשיט



 9 "דגוב רעשיצילַאג רעד

 רעשידיי רעד וצ ןטפַאשקרעװעג יד ךיז ןעיצַאּב עשז יו
 ?עיצילַאג ןיא ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעדלַאיצַאס

 םעד ּביִלֹוצ סָאד  ,ןּבױלג ןענעק טינ ןלעװ רעזעל ערעזנוא
 ,רקבײמעגלַא רעד רעסיוא טייטש "דנוּב/ רעשיצילַאג רעד סָאװ
 טרטװ ;ס ,ּפ .ּפ רעד ןופ רענגעק ַא רָאנ זיא רע סָאװ ןוא ײטרַאּפ
 יטפמַאשקרעוועג יד ןיא טכַארטַאּב טסנרע ץנַאג רע
 ןפ .עיטַארקָאמעד.לַאיצַאס רעד ןופ רענגעק ַאיוו
 רעד דליוו יװ ,ןרעװ רערעלק טעװ ןעלקיטרַא עקידרעטייוו ?ניימ
 טרעװ סָאװ ,ףמאק רעד יא טכערעג טינ יו ןוא זיא םֹויּפָאס
 .טקיטכערַאּב ןוא טעדנירגַאּב םֹויּפָאס ַאזַא טימ

 שןטסיטַארַאּפעסא שינעמענוצ ַא ןנַארט ןטסידנוּב עשיצילַאג יד
 :ַאג יד ןגעק ןטפַאשקרעװעג לד ןופ גנוגידלושַאּב עכילגייוועג יד
 =ץג יד ןיא ןּבײרט יז סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאּב ןטסידנוּב עשיציל
 טיג טרעװ םעד רעטנוא .,"קיטילַאּפ-ןטסיטַארַאּפעסא ןטפַאשקרעװ
 לאײצילַאּפ ןייר א ןעוועג טלָאװ סָאד :ללכּב קיטילָאּפ ןענַאטשרַאפ
 :ָאּפ-ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד:לאיצַאס טינ ךיוא ;גנוגידלושַאּב עש
 ?סנשטניוו ןֹוא קידנעוװטונ גנוניימ סנעמעלַא טיול זיא סָאד : קיטיל
 יב טננילק "קיטילָאּפ.ןטסיטַארַאּפעס, ןיא גנוגידלושַאּב יד ...טרעוו
 רעדָא רעלַאיצָאס:ךילטסירק ןיא גנוגידלושַאּב ַא יו ןטפַאשקרעװעג
 .יַצָאס רעד תבוטל עיצַאטיגַא יד ,עיצַאטיגַא רעשיטסינויצ .לַאוצָאס
 טעטכילפרַאפ ךילטנגייא זיא ײטרַאּפ יד סָאװ ,עיטַארקָאמעד-לַא
 ןשיצילַאג ן'רַאפ ןוּבשח םעד ןיא טרעוו ,ןענייארַאּפ יד ןיא ןריפ וצ
 טרעוװ עיצַאטיגַא יד לייוו ,הריבע עטסערג יד יװ טנכעררַאפ "דנוּבח
 ןוא ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעשידיי רעד תבוטל טריפעג
 ,םעד ןופ טשינרָאג טייטש ןטוטַאטס יד ןיא ..ס .ּפ .ּפ יד ןופ טינ
 .ַאּב ןטפַאשקרעװעג יד ןופ רעדילגטימ יד סָאד ,ןסייוו ךס ַא רָאנ
 ןטסידנוּב עשיצילַאג יד סָאװ ,סָאד .רעײטש-ַײטרַאּפ ַא ןלָאצ ןפרַאד
 ירמגל ,ךיז טייטשרַאפ ,טרעװ ,ײטרַאּפ רענעגייא רעייז ןיא ןלָאצ
 =רַאּפ םעד ןלָאצ וצ טרעדָאפעגפיוא ןרעוו ייז ןוא טנכעררַאפ טינ
 ןרעוװצּפָא ךיז סיוא טמוק ןַאד .ס יּפ .ּפ רעד רַאפ רעייטשייט
 ןטסידנוּב } עיצילַאג יד עכלעוװ ,ןזייווַאּב עכלעזַא טימ םעד ןופ
 דילגטימ רעד סָאװ ,םעד טיי :עקיטכיר רַאפ טיג ןטלַאה אפוג
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 . ןלָאצ וצ ביוחמ טינ ,טוטַאטס םעד טול ,לעמרָאפ זיא ןייארַאפ ןופ
 טרעװ סָאװ ,דנַאּברַאפ-רעדײנש ןופ טַאלּב-ךַאפ עשיצילַאג סָאד

 ןופ) ןטסיטַארַאּפעס יד ךרוד ךילסילשסיוא טעמּכ ןטלַאהעגסוא

 .לאג םֹוצ 600 רעכעה ןרעהעג רעדיינש עטריזינַאגרָא 1000 ךרעל
 ,דנוּב ןשיצילַאג ןגעק ןעלקיטרַא עכילדנייפ זייוונטייצ טקורד ,(דנוּב

 - !"דושּפַאנז םעד טײרּפשרַאפ :ףודפיוא ןַא טלוּב טייטש ,אֵק ןדעי ךיא
 .ןייז ױזַא סָאד ףרַאדַאּב ןתמא ןיא ,(ס .ּפ .ּפ רעד ןופ ןַאגרָא)
 ןריטיגַא ןוא ןציטשרעטנוא ךָאד ףרַאדַאּב עסערּפ עלענָאיסעּפָארּפ לד
 - ,רעּבָא ןדָאּב ןשיצילַאג ןפיוא .עסערּפ:ײטרַאּפ רעשיטנלָאּפ רעד רַאפי

 סע טרעװ ,ןעגנוגנידַאּב ענעּברָאדרַאפ ךילנייוועגרעסיוא יד ןיא

 :ַארַאּפעסח יד ןופ טַאלּב-ךַאפ סָאד : דרוסּבַא ןדליוו ַא ןיא טלדנַאװרַאפ
 :טנכעוו) עסערּפ-ײטרַאּפ רעייז רַאפ ןריטיגַא טינ רָאט "ןטסיט
 םעד רַאפ ןריטיגַא זומ ןוא (יטַארקָאמעד.לַאיצָאס, גנוטייצ עכיל

 ןטלָאװ יו .םילוזלז עטסגרע יד טימ יז טסיגַאּב סָאװ ",דושּפַאנא

 ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ ערעזנוא ןעוו ,לשמל ,טליפעג ךיז רימ |

 םעד ןציטשרעטנוא ןוא ןרימַאלקער וצ ןעוועג טעטכילפרַאפ ןטלָאװ

 יי!" קינטָאּבָארװ םעד רעדָא "רעטעּברַאװ ןשי-ס ,ּפ ּפ
 ענעי טימ ךיילגרַאפ ןיא ןטייקיניילק רעּבָא זיא ץלַא סָאד

 .געװ ןפיוא ןגייל ןטפַאשקרעװעג יד עכלעו ,רענייטש-לכיורטש

 "רעּביא .גנוגעװַאּב רעלענָאיסעּפָארּפ "רעשיטסיטַארַאּפעסװ רעד ןופ

 .ס .ּפ .ּפ רעד ןופ ןטערטסױרַא ץכָאנ טייצ עטשרע יד טּפױה

 ןופ ןיוש טדער רעװ ןֹוא ,עלעטש:לָאצ עדעי טגעלפ (1905 ,יאמ)

 עג ןגעװ טינ .ןשינרעטַאמ עטסערג יד טימ ןעמוקנָא ,ןּפורג:סטרָא

 לורטוצ םעד ןעניוועג ןגעוו טּפױהרעּביא רָאנ ,רעטעּברַא יד ןעניווװ

 ,"םזיטַארַאּפעסח ןיא דשח ריא ןכַאװשּפָא רעדָא עלַארטנעצ רעד ןוּפ

 ,ןטרָאד .גנוגעװַאּב רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןיא ןגרָאז וצ סיוא טמוק

 .סטרָא ןַא רעדָא עלעטש-לָאצ ַא טַאהעג ןיוש טָאה ,ס ,ּפ ,ּפ יד ואוו

 ךָאנ "ןטסיטַארַאּפעס, יד רַאפ ןייז ךילגיממוא ןיוש טגעלפ ,עּפורג

 .רַא עטרישנַאגרָא טינ ךָאג ,עיינ ןליּפַא ידּכ ,ןעֶמוקַאּב וצ ענייא

 ןרָאט עטלַא יד לייוו) ןעיצוצנײרַא עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא רעטעּב

 ,(רערעדנַא רעד ןיא עּפורג:סטרָא ןייא ןופ ןייגרעּביא טינ ייס:יוו:ייס

 ןוא עשיכעשט יד ןקריו רעטעּברַא יד ןשיווצ ואוו ,ןטרָאד שטָאכ



 : "דנוב , רעשיצילַאג רעד

 .סטרָא ָאד ןטפַאשקרעװעג ןיא שיטקַאכ ןענייז ,ײטרַאּפ עשטייד
 יד שטָאכ ןוא (+ ןשטייד רַאפ ןּפורגיטטרָא ןוא ןכעשט רַאפ ןּפורג
 םעד ןשיװצ טעּברַא יד טקיסעלכַאנרַאפ קידנעטש טָאה .ס .ּפ 9
 .פיוא טרעוו עלעטשילָאצ ענענואוועג:ןיוש ַא .טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי
 ,ןפורג-סטרָא .קינײװ טינ ןעוועג זיא ןלַאפוצ ץכלעזַא .טזיײלעג
 ײז ףיוא רָאנ ,ןרָאװעג טכַאמעגוצ טינ לָאמנײק ךָאנ ןענייז ,תמא
 / !םיוא ךייא ןלעװ רימ : הרהזַא ןַא ,דרעווש ַא יו ,קידנעטש טגנעה
 טּביירט רעד ןוא רעד ַאגעלָאק :סעיצַאלעּפרעטניא ןעילפ סע !ןזייל
 -דנַאּברַאפ ןופ רַאטערקעס ַא טמוק לָאמַא ! קיטילָאּפ-ןטסוטַארַאּפעס
 ַאּב סָאװ ,גנוקריוו ןייז רעטנוא ןוא ,טקעריד ןײרַא ךיז טשימ ןוא
 .רַא יד ףיוא טפרַאװ סָאװ ,הרהזא רעד ןיא רָאנ רעדיוו ךילטנגייא טייטש
 רערעיײט ייז זיא עיצַאזינַאגרָא עלענָאיסעּפָארפ יד) ארומ ַא רעטעּב
 רָאג ךָאנ זיא לייט רעקידנטײדַאּב ַא רעכלעוו וצ ,עשיטילָאּפ יד יו
 יי .ארויּב עשי-ס ,ּפ .ּפַא טלייװעגסיוא טרעוו ,(ןענַאטשעגוצ טינ
 .לעזַא ןופ ןהעז וצ זיא ,הרהזא רעד ןופ גנוקריוו יד זיא סע סיורג
 ייווצ יו רעמ ןרעהעג עּפורג:סטרָא ןייא ןיא ,ןטקַאפ ייווצ עכ
 ַאזַא ןיא זיא .ס .ּפ .ּפ יד שטָאכ :?"ןטסיטַארַאּפעסװ יד וצ לטירד
 רעכלעוו ןיא ,ָארויּב ַא ןײלַא ןטסיטַארַאּפעס יד ןלייוו ,טייהרעדנימ
 ןרעפטנערַאפ -- טינ ןעווװ ,ס .ּפ .ּפ רעד וצ טרעהעג טייהרעמ יד
 טייג טרָא ןטייווצ ןיא ."טזיילעגפיוא עּפורג רעזנוא ןעמ טלָאיו---ייז
 :רַא עשידיי יד ןופ עיצַאזינַאגרָא עשי-ס .ּפ .ּפ עצנַאג יד רעּביא
 ןּביירש ייז ןכלעוו ןיא ,ווירּב ןיא ,ןטסיטַארַאּפעס יד וצ רעטעּב

 עלַאנָאיצאנ ןעגנַאלרַאפ ןכעשט יד סָאו ,ןסײװ סָאװ ,רעזעל יד (*
 2סטרָא ערעדנוזָאב טינ ןרערָאפ יז סָאד ,םַאזקרעמפיוא ךיא ךאמ ,ןענייאראפ
 ערעדנוזאב רָאנ ,עסאק ןיײא ןּבָאה ןוא דגאברַאפ ןייא וצ ןרעהעג סָאװ ,ןּפורג
 געק .סעסַאק ענעגײא ןבָאה ןלָאז סָאװ .,ןדנַאברַאפ של ַא הט נע צ עשיכעשט
 םעטסיט "ד ,סעיצאזינַאגרָא ,ד ,ס עקירעביא יד סױרַא ןטערט גנירעדַאפ רעייז

 עטריוילארטנעצ ןייא ןוא עסַאק עטריזילַארטנעצ ןייא ןּבָאה סָאװ ,ןּפורגײסטרָא  ןוֿפ =
 ןיא טיײקידנעטשבלעז עשימָאנָאטװַא ,םינינע עשימָאנָאקע יד ןיא גנוטלַאװרַאפ
 ,עמונעגנָא זיִא טעטסיס עקיזָאד יד---;גנוטלַאװרַאפ רעכילרעגיא ןוא עיצַאטיגַא רעד
 .סיורא טינ םוילאנָאיצַאנ ןיא ןעגנוגידלושַאּב עגייק טפור ןוא .ךיירטסע ץנאג ןיא
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 ,ןרעלקרע ךילטנפע לָאז ײטרַאּפ ד"ס עשידיי יד ,ייז ןטעּב ,םעד ןּופ |
 ןרילרַאפ ,ןטסיטַארַאּפעט יד וצ רעּביא ןעייג סָאװ ,רעטעּברַא יד סָאד
 יד ןיא (סיורג גונעג זייוונטייצ ןענייז עכלעוו) טכער רעייז טינ
 רעד ֹוצ ןייטשוצוצ ארומ רעטעּברַא יד ןּבָאה ,טינ ןעוו ;ןדנַאּברַאפ
 | .,ײטרַאּפ ד"ס רעשידיי

 ןייק ןיוש טָאה ,ןגָאז רימָאל ,עכלעוו ,אפוג עּפורג .סטרָא ןיא
 יד ןופ עגַאל לד זיא ,טעּברַא ריא קיאור טריפ ןוא טינ תורהזא
 :יא ןַא ךיז רַאפ טָאה עיצילַאג .לַאמרָאנמוא ךָאד "ןטסיטַארַאּפעסװ
 ןפלעהוצטימ זיא עריא עּבַאגפיוא יד .עיסימָאק:סטּפַאשקרעװעג ענעג

 ןליפרעד ,ןעגנומיטשַאּב עריא ןריפכרוד ,עיסימָאק:סכיײר רעניוו רעד

 -ילַאג רעד ףיוא טלייװעג טרעװ עיטימָאק יד .ןעגנוזײװנָא עריא |
 רָאנ לָאמַא) טייהרעמ יד ואוו ,ץנערעפנַאק:סטּפַאשקרעװעג רעשיצ
 ינייא יד עדנע םַא זיא יז ואו ןוא .ס .ּפ .ּפ יד טָאה (ךילטסניק

 ,עיצילַאג ןיא עיטַארקָאמעד:לַאצָאס רעד ןופ ןירעיײטשרָאפ עקיצ

 רַאפ טנעקרענָא טינ לעמרָאפ זיא דנוּב רעשיצילַאג רעד לייוו
 יַאנ רעּבירעד טגיל עיסימָאק יד ,ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד:לַאיצַאס ַא

 . ,טייצ רעּבלערעד ןיא ןוא .ס .ּפ .ּפ רעד ןּופ טנעה יד ןיא ךילריט
 יוצ ןוא גנוגעוװַאּב עלענָאיסעּפָארּפ יד ןריפנָא טקעריד ןעק יז ןעוו
 יד ןיא ,רעטקַארַאכ ןקיסעמנַאלּפ ןוא ןכילטייהנייא ןַא ריא ןּבעג
 :עצ ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד:לַאצָאס רעשידיי רעד ןופ גנוקריוו
 םעד ןופ) עלַאקָאל ַא רָאנ זיא יז לייוו ,טנגונעג טינ ןוא טלקערּב

 עלַא ןיא טינ) עקילעפוצ ַא ןוא (טעטימָאק ןקיטרָא םענעי רעדָא

 ,ןטרָאד וליפַא ןוא ,(טעטנמָאק ןופ רעײטשרָאפ יד ןעמוק ןּפורגסטרָא

 .גגלָאּפ רעד יװ ,ןלַאפוצ עכלעוַא ןריסַאּפ ןענעק ,ָאד עי זיא יז ואוו

 ,םעד רַאפ ןעוועג םענייא רעסיוא עלַא ןענייז ָארויּב ַא ןיא :רעקיד

 ןקיטרָא םעד ןּבעגּפָא הסנכה רעטסואוואּצ ַא ןופ לייט ַא לָאז ןעמ

 ךיז ןּבָאה ,ןגעק ןעװעג זיא רענייא רעד לײװ רָאנ .טעטימָאק

 ַארקָאמעדלַאיצָאס יד .ג נומיטשַאּב רעייז ןופ ןנָאוּפָא טזומעג עלַא
 יעגײא עריא ןיא טעּברַא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ ײטרַאּפ עשיט
 !לַאגעלמוא ..ןענייארַאפ ענ

 ס .ּפ יפ רעד ןופ גנוריפפיוא יד טינ טציא ךָאנ רירַאּב ךיא
 וליּפַא ןיוש רָאנ ,ןטסיטַארַאּפעס יד וצ עגונּב ןטפַאשקרעװעג יד ןיא
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 ײװ ,ןהעז רעזעל ערעזנוא ןענָאק לַאירעטַאמ ןגרַאק םעד ןופ
 :גוּב רענַאיצילַאג יד ןופ עגַאל יד זיא רערעווש ךילכײלגרַאפמוא
 .ַאּב זיא רע ןעוו ,ידנוּבז רעדנעלטור ןופ עגַאל יד רעדייא ןטסיד
 ןטָארטעגסױרַא זיא "דנוּבפ רעד ."ײטרַאּפע רעד ןופ ןעוועג טפמעק

 רשפא טכיזניה םענָאיצַאזינַאגרָא ןיא זיא רע ןעוו ,ײטרַאּפ רעד ןופ
 טלָאװ ,טייז רעדנַא רעד ןופ .ןעוועג עיצַאזינַאגרָא עטסקרַאטש יד
 םעד ןטכַארטַאּב וצ טסנרע טגַאװעג טינ רענייק דנַאלסור ןיא
 / ,דנוּב רעשיצילַאג רעד .ײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאסיטנַא ןַא יװ ײדנוּבז
 יד ןעװ ,ןַאד ,ס .ּפ .ּפ רעד ןופ ןטָאוטעגסױרַא זיא ,טרעקרַאפ
 ןיילק ךָאנ זיא רעטעּברַא עשידיי יד ןשיװצ ללכּב גנוגעווַאּב .ד"ס
 ןיא טּפיוהרעּביא / ,גנוגעװַאּב-רעטעּברַא ענײמעגלַא יד ןוא ןעוועג
 .קרַאטש ײטרַאּפ יד ןוא טלקיװטנַא גונעג ןעוועג ןיוש זיא ,ךיירטסע
 טציא ךָאנ טמוק ןוא ןעמוקעגסיוא זיא ןעגנוגנידַאּב עכלעזַא ייּב
 ,גנונעקרענַא רעד רַאפ טקעריד ךילטנגייא טינ ןפמעק וצ סיוא

 שטָאכ ןענעק וצ טייקכילגימ רערַאטנעמעלע רעד רַאפ רָאנ
 ןעועג עגַאל ןייז יא ףמַאק ןקיזָאדמעד ןיא ,ןטעּברַא זיא סע יו
 טָאה'מ רָאנ יו ,ןעוועג ףדור םיא טָאה ןעמ ,קיטסניגמוא טסכעה
 ןענַאטשטנַא זיא ,םעלַא םעד ףיוא קידנקוק טינ בוא ןוא ,טנעקענ
 ,ןמיס ַא זלא ,עיצילַאג ןיא גנוגעווַאּב עשיטסיטַארַאּפעט ,עטיירּב ַאזַא
 .עז ָאד יא עיצילַאג ןיא עטַאמ.רעטעּברַא רעשידיי רעד ןיא סָאד
 .עיטַארקָאמעדלַאוצַאס רעשידיי רעד רַאפ ןדָאּב רעקיטסניג ַא רע
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 ןּברָאטשעג זיא ,זיוהנקנַארק ןטַאװירּפ ַא ןיא ,עקָארק ןיא
 =ביד ,רעלָאמ רעשילוּפ---טייצ רעקיטציא רעד ןיא רעטסערג רעד
 | | ,גרוטַאמַארד ןוא רעט

 .םיוא זיא סָאװ ,רוד ןשיליוּפ ןופ ןטכיש ערעסעּב יד רַאפ
 דיא ,עינַאטסװָאּפ רעטליּפשרַאפ רעטיײװצ רעד ךָאנ ןענַאטשעג
 ךָאנ ,איבנ רענעי רשפא ,סוינעג רענעי ןעװעג יקסנַאיּפסיוו
 טָאה יקסנַאיּפסיװ .ףיט ױזַא טקנעּב רוד רעקיזָאד רעד ןכלעוו
 םעד ןופ רָאנ טינ אשמ עכילשטנעממוא ןַא ךיז ףיוא ןגָארטעג
 --רערעווש ךָאנ זיא'ס סָאװ-- ,םיֹור ןוא דנַאלנכירג ןופ ןּבעל ןטלַא
 לָאמ ַא .קלָאפ ןשיליֹוּפ ןופ עטכישעג עכילנייּפ עקירָאיטרעדנוה יד
 =רַאפ?שיטסימ לָאמ ַא ,סוינעג רעיתמא ןַא יװ ,ךילטייד ןוא רָאלק
 ,קיטכעמ שיאיבנ טעמּכ רעּבָא ,ןדנוּברַאפ םיזמר טימ ,טלקיוו

 =רַאפ ךילרעדנואוו רעּבָא ,עּבלעזסָאד ןוא סנייא יקסנַאיּפסיװ טָאה
 ךופ רעגניז יד יו ,ךילמיטטלַא זייוונטייצ ,ןעגנוזעג ,קיטרַאגדיײש
 =רעּביא ףרַאדַאּב סָאװ ,טכַאמ רעסיורג ןגעוו דיל ןייז ,רעטלַאלטימ
 ןופ "תושביה תומצע , יד ןּבעלפיוא רעדיװ ןוא ןּבעל סָאד ןעיֹוּב
 ןיוש יקסנַאיּפסיװ טײטש רוטַארעטיל רעשילױּפ רעד ןיא ,קלָאפ
 .ןײקצַאװַאלס ןוא ןײקסניסַארק ,ןשטיוועקצימ טימ ייר ןייא ןיא גנַאל

 עוװעג יקסנַאיּפסיװ זיא רוטלוק רענײמעגלַא רעד רַאפ
 .יִצַאנ ףיט רעד .רעלטסניק עעיאעּפָארײא עטשרע יד ןופ רענייא
 זַא ,טכַארּבעגטימ טָאה גנופַאש ןייז ןופ טלַאהניא רעשילױפלַאנָא
 -ָאמ רעלעטימ סלַא עּפָארײא ןיא טנַאקַאּב גונעג זיא יקסנַאיּפסיװ
 -ַאינעג רׂשפא ענייז ןופ ןעוו טייצ רעד ןיא ,רָאטּפלוקס ןוא רעל
 סָאװ ,יד רָאנ טסואוועג טייצ רעטצעל רעד זיּב ןּבָאה ןעמַארד על
 רעּביא רעווש ךילנייוועגמוא זיא ןעמַארד שײקטנַאיּפסיװ ,שילױּפ ןזעל
 =רעשיאעּפָאריײא רעד ןיא טרָא רעייז ,ןכַארּפש ערעדנַא ןיא ןצעזוצ
 -- ןעמענרַאפ טציא טשרע קרעװ ענייז ןלעװ רוטַארעטיל
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 רע סָאװ ,םעד טול ,ןעגנוגייצרעּביא עוויטַאגענ ענייז טול
 יד ןופ ןעײר יד ןיא יקסנַאיפסיװ טייטש ,טַאהעג טנייפ טָאה
 ענייז ,טייהשטנעמ רעד ןופ טפנוקוצ רעד רַאפ רעפמעק עטסכילרעה
 :סטפנוקוצ ןטסעּב ן'טימ ךיוא ןרינָאמרַאה ןעגנוּבערטש עניימעגלַא
 ןפור טסיזמוא טיג .ןּבָאה טנָאקעג טינ רשפא ןוא טַאהעג טינ ײז טָאה ןײלַא רע זַא ,ןייז ןָאק'ס .ןזיווַאּב טינ זנוא קרעװ ענייז ןיא רע טָאה ןעגנוגייצרעביא עטריזיטערקנַאק ,עוויטיזָאּפ ןייק ,לַאעדיא
 - .שסקניפסח רעקיטירק ענייז םיא

 ,זנוא טימ ןדנוּברַאפ שירָאטסיה זיא קלָאפ עשיליוּפ סָאד
 ערעדנַא סלַא רעמ ןָאט וצ טָאה טסנוק עשיליוּפ יד ןוא ,ןדיי
 .סיֹוו ןיא ךיוא ןּבעל ןשידי םעד טימ (רעשיסור רעד רעסיוא)
 ןָאק ךיא .ןדיי םעד זייוונטייצ ןָא ןעמ טפערט קרעװ סײקסנַאיּפ
 ,טייוו ךיא סָאװ ,יד ןיא רָאנ ,קרעװ סײקסנַאיּפסיװ עלַא יונעג טינ
 לקסנַאיּפסיװ ןכלעו טימ ,ךירטש ןייא ןייק ןענופעג טינ ךיא ּבָאה
 ליפעג-ןרע-טסּבלעז עלַאנָאיצַאנ סָאד ןקידײלַאּב ןייז ןסיוא לָאז
 | ןדיי ןופ

 :עווש רעייז ןוא רעגנַאל ַא ןופ ןּברָאטשעג זיא יקסנַאיּפסיװ
 ,ןעוועג טריזילַארַאּפ רע זיא רָאי רָאְּפ עטצעל יד .טײהקנַארק רער
 ןּבירשעגנָא ,ןכַאז עניילק רעסיוא ,טײצ רעד רַאפ רע טָאה ךָאד
 רעד ,ןשיזיוצנַארפ ןופ טעּברַאעגרעּביא ענייא ןוא ןעמַארד ייווצ
 שנ טונימ רעטצעל רעד ויּב טָאה ףוג רענעּברָאטשעגּפָא;ּבלַאה
 :סרעלטסניק ןופ טייקיאעפ-סנּבעל ערעייהעגמוא יד ןעמוקייב טנָאקעג
 | | 1 ,טפייג

 ,טלַא רָאי 38 ןּברָאטשעג זיא רע

 / (1907 רעבנעװָאנ



 טכעלשעג ןגעוו ערעל סרעגנינייוו ָאטָא

 - ירעטקַארַאכ ןוא

 ָאטֶא ןופ טלַאהניא םעד ןצרוקניא ןּבעגרעּביא ָאד ןליוו רימ

 ןומ רימ ,"רעטקַארַאכ ןוא טכעלשעג? ךֹוּב ןטמירַאּב ס'רעזנינייוו

 ןקיָאד םעד ןופ טלַאהניא  םעד ןּבעגוצרעּביא ןגַאזטגַא סיוארָאפ ךיז

 יייּב טימ לופ זיא ךוּב ס'רעגנינייוו ,ןצנַאגניא ךוּב ןקידריווקרעמ

 ,קינַאטָאּב ,עימעכ ,קיזימ ,קיטַאמעטַאמ ןופ ןזײװַאּב ןוא ןליּפש

 ףיוא טינ ךָאנ ןּבָאה רימ ןוא .װ .זַא ןוא עימָאטַאנַא ,עיגָאלָאיּב

 ןופ לטיּפַאק ןייא .ייז רַאפ ןעלטימ-ךַארּפש ןייק םויה:דע שידיי

 .ןויטָאמ ערעדנַא ּבילוצ רָאג ןזָאלכרוד רימ ןוומ ךוּב ס'רעגנינייוו

 רעסיוועג ַא ןגעװ עגַארפ יד טלדנַאהַאּב טרעוו לטיּפַאק םעד ןיא

 טלדנַאהַאּב טרעװ ,טעטילַאמרָאנמוא (רעכילטכעלשעג) רעלעוסקעס

 ַאזַא ןגַארּפ עכלעזַא ןעלדנַאהַאּב רָאנ ןעק סע יװ ,טסנרע ױזַא

 'וא רעּבָא .רעגנינייוו ָאֹטָא יװ ,טייקכילנעזרעּפ עלעדייא:קיטסיײג

 ןעמונעגנָא ןוא טשטייטעגסיוא קיטרַאנגײא סע טלָאװ סַאג רעז

 ,ךעלדיימ-טסניד ןופ רעכיב:גָאט יװ  ,לַאירעטַאמ ןטנַאקיּפ ַא סלַא

 | ,דניזםודס ןופ עדנַאגַאּפָארּפ סלַא רעדָא

 עטסטנַאסערעטניא יד ןופ ענייא זיא ךוּב ס'רעגנינייוו ָאטָא

 ?נוריפסיוא ענייז טימ ךוּב סָאד ,רוטַארעטיל:טלעװ רעד ןיא קרעוו

 יװ ,עכילטייד ןוא עטסעפ לָאמַא ,ןצילּב יו ,עטכירעגמוא--,ןעג

 רעדָא עטעדנירגַאּב גונעג טינ לָאמַא ,לעמרָאפ עשיטַאמעטַאמ ַא

 יװ ,עקידנגיצרעּביא ןוא ערעכיז רעּבָא ,עטעדנירגַאּב טינ ראג

 ?כילנעזרעּפ עשיגַארט ,עטלקיוורַאפ יד ןוא ,קרעווטסנוק עלַאינעג

 עקידנעטשּבלעז ַא ךיז רַאפ ןעגנַאלרַאפ -- רָאטװַא ןייז ןופ טייק

 עשירַארעטילק רעכיּב עטסטנעָאנ יד ןופ םענייא ןיא .גנושרָאפרע

 *ייוו ָאטָא ןגעװ לקיטרַא ַאזַא ןּבעג וצ ךימ ןפָאה "ןטפירשטַאנָאמ

 .קרעו ענייז ןוא רעגנינ
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 וצ ןרעהעג ןפירגַאּב ייוצ עקיזָאד יד--ּבייוו ןוא ןַאמ
 לָאמ ןייא טינ .טגָאמרַאפ טייהשטנעמ יד טָאװ ,יד ןופ עטסטלע יד
 .רַאפ לָאמ ַא ,ןצינערגַאּב לָאמ ַא ,ןטכיררַאפ טבורּפעג ייז ןעמ טָאה
 ןצונַאּב וצ טיירג ךיוא טציא ךָאנ ןעמ זיא ךָאד רעּבָא ,ןרעטיירּב
 טפָא ןדער רימ .ןעגנורעדנע םוש ןייק ןָא ,ןפוא ןטלַא ןפיוא יז
 רעדָא עשיגרענע ,עקיטפערק-לוקסומ ,עכַאלפ ,עניד ,ערעגָאמ ןגעוו
 .ירעדינ ןוא רָאה עצרוק טימ "רעּבייווא ןגעוו ;"רעּבייוװ. עלַאינעג
 דרָאּב ןייק טסקַאװ סע עכלעוו ייּב ,"רענעמח ןגעו ;ןעמיטש עק
 ןענייז רימ "דער סָאמ ןיינ, ןּבָאה סָאװ ,"רענעמח ןגעוו ;טשינ
 .ײװנַאמז ,"רעּבייוח עכילּביײװ-טינ ָאד ןענייז'ס זַא ,הדומ וליפַא
 ָאולַא וצןּביג רימ ."רענעמח עכילּבײװ ,עכילנעמ-טינ ןוא "רעּב
 יד ּפָא ןענעקייל סָאװ ,ןעגנומיטשַאב עכלעזַא ןפירגַאּב יד וצ
 רענעמ ןוא ןעיורפ ,ךילגיממוא שיגָאל זיא סָאד .אפוג ןפירגַאּב
 ,ןרוגיּפ עצרַאװש ןוא עסייוו יו ,טלעטשעגנגעקַא קידנעטש ןרעוו
 יד ןופ ענייא טינ ךיז ןדיישרעטנוא עקיּברַאפכײלג יד עכלעוו ייּב
 טנכײצַאּב ןרעװ ןכַאז ענעדײשרַאפ ואוו ,םוטעמוא יװ .ערעדנַא
 ןצנַאגניא טיג ףירגַאּב םעד ןופ טרָאװ סָאד זיא ,ףירגַאּב ןייא טימ
 רעגנערטש ַא ָאד עקַאט ןעד זיא יצ ,אפוג ףירגַאּב םעד וצ ךיילג
 :עמ/ עלַא ןֹוא טייז ןייא ןופ "רעּבייווש עלַא ןשיװצ דיישרעטנוא
 ןשיוצ רענעמ עלַא ןעד ןענייז יצ ?טייז רעדנַא רעד ןופ "רענ
 רעצנַאג ַא ןיא ךיילג קידגעטשלופ ךיז ןשיװצ ןעיורפ עלַא ןוא ךיז
 ַאזַא טינ רימ ןעניפעג רוטַאנ רעד ןיא ץעגרע ןיא !ןטקַאפ ייר
 ;ןפוטש-טגנַאגרעּגיא ָאד ןענייז םוטעמוא .גנולייטעצ ערַאּבלטיממוא

 וצ ןעגנודניּברַאפ עשימעכ ןופ ,ןלַאטעמיטינ וצ ןלַאטעמ ןופ
 .לַארּפ רעד ּבילוצ .וװ .זַא ןוא ןעגנוצנַאלפ וצ תויח ןופ ,ןעגנושימ
 :ישרע יד ּפָא רימ ןלייט ,ןריציפיטַאלק וצ שינעפרעדַאּב רעשיט
 .עצ ןוא ןצינערג עכילטסניק טימ ערעדנַא יד ןופ ענייא ןעגנונ
 רעד ןופ עידָאלעמ עכילדנעמוא יד סעירַא עקיצנייא ףיוא ןלייט
 רעטכַארּבעגנּבױא רעד ןופ ,ןזײװַאּב ערעדנַא םוש ןייק ןָא .רוטַאנ
 ָאד תמאּב עקאט זיא יצ ,דשח ַא ןלַאפ ףרַאד ,ןײלַא עיגָאלַאנַא
 ןימ ןוא רכז ןימ ןשיװצ ץינערג עגנערטש ַאזַא רוטַאנ רעד ןיא
 .ָאק ןעמ לָאז שינעפעשַאּב עקידעּבעל עדעי ןגעו זַא ױזַא ,הבקנ

0( 
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 ץינערג רעקיזָאד רעד ןופ טייז רעכלעוו ףיוא ,ןגָאז טמיטשַאּב ןענ
 ,ךיז טניפעג יז

 , ."ר ע בי י ו וק ןוא "ר ע נ ע מז |

 ןָאירּבמע רעכילשטנעמ רעד ייס זַא ,רעכיז ןעמ סייוו טציא
 .עג ןענייז ןעגנוצנַאלפ ןוא תויח ןופ ןָאירּבמע רעד ייס (דלו)
 | .,טריצנערעפיד טינ ,ןימ םוצ עגונּב ,ךילטכעלש

 'רעד זיּב ןעמ ןָאק ,לשמל ,ןָאירּבכמע ןכילשטנעמ םעד ייּב
 טעװ רע טכעלשעג ןכלעוו וצ ,ןענעקרעד טינ ללכּב ךָאװ רעטפניפ
 ,ןסעצָארּפ יד ןָא ךיז ןּבייה ךָאװ רעטפניפ רעד ןופ טשרע .ןרעהעג
 ,םינמיס.טכעלשעג יד ןופ גנולקיװטנַא רעד וצ ןריפ סָאװ

 ןיק טינ לָאמניײק זיא גנוריצנערעפיד עכילטכעלשעג יד
 .טכעלשעג ןכילנעמ םעד ןופ .ןטייקכילמיטנגייא עלַא .עקידנעטשלופ
 עד ייּב ,טלקיװטנַא ךַאװש רעעז שטָאכ ,ךיוא רימ ןעניפעג
 =סטכעלשעג ןַאמ םייּב רימ ןעניפעג ױזַא טקנוּפ } טכעלשעג ןכילּבײװ
 .=סיוא רעייז ןיא ענענַאטשעגּפָא שטָאכ ,יורפ רעד ןופ ןטפַאשנגייא
 פא ,רימ ןעניפעג יורפ רעכילּבײװ עמַאס רעד ייּב  ,גנודליּב
 +נעמגיּפ-טינ ןֹופ ךוּפ ןקניניד ַא ,דרָאּב ןשירענעמ םעד ןופ טרַא
 -ץפיוא רימ ןעניפעג ןַאמ ןכילנעמ עמַאס םעד ייּב .ךעלרעה עטריט
 .ןטפַאשנגייא-סטכעלשעג גנולקיװטנַא רעייז ןיא ענענַאטשעגּפָא טסֹורּב
 ןטכעלשעג עדייּב ייּב ןקרעמַאּב וצ זיא עּבלעז סָאד .יורפ רעד ןופ
 .ןעגַאגרָא-סטכעלשעג יד ןופ טיּבעג ם'ניא

 קילָאצמוא ָאד ןענײז בײװ ןוא ןַאמ ןשיװצ
 ..ןעמרָאפנשיװצ עלעוסקעס ,ןפוטש:סגנַאגרעּביא
 עלַאעדיא ןופ ןדער וצ סא טמוק רעקיזיפ םעד יװ ױזַא טקנופ
 רעכילטייד ידּכ ,טייקכילקריו רעד ןיא ָאטינ ןענייז סָאװ - ,ןזָאג
 טרעדנעעג טרעװ ץעזעג רענענופרעד רעד יװ ,ןענעכײצַאּב ֹוצ
 סלַא ןריאורטסנָאק ךיוא רימ ןענָאק ױזַא ,קיטקַארּפ רעד ףיוא
 (טייקכילקריו רעד ןיא ָאטינ ןענײז עכלעװ) ןּפיט עלעוסקעס
 פד .וש ּבײװ עלַאעדיא ןַא ןוא תת ןַאמ ןלַאעדיא ןַא
 ןוא ערַאטש ןצנַאגניא טימ ןָאט וצ טָאה קיזיפ עכילטּפַאשנסיװ
 'טייקכילקריו רעד ןיא שטָאכ ,סרעּפרעק עשיטסַאלע ןצנַאגניא
 ּרד טמעגנ קיזיפ עכילטפַאשנסיװ יד .ענעי טינ ,יד טינ רימ ןבַאה
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 ןכוז םוצ טקנוּפ-טגנַאגסיוא ןַא סלַא ןעמרָאפנשיװצ עקידנריטסיסקע
 .מוא .רעּפרעק ןשיטסַאלע רעדָא ןרָאטש ןלַאעדיא ,ןשיּפיט םעד
 טכַארטַאּב ,קיטקַארּפ רעד ֹוצ עירָאעט רעד ןופ קירוצ ךיז קידנרעק
 .טקגוּפ ןלַאפוצ עטשימעג סלַא ןעמרָאפנשיװצ טקידנריטסיסקע יד יז
 ייא ןשיווצ ןפוטש עקידנעלטימרַאּפ עקילָאצמוא ןריטסיסקע יֹוזַא
 ,ו/ ןוא ן} ןשיװצ עפוטש סגגולטימרַאפ ַא סלָא ,טרָאפנשיװצ ַא סלַא ןרעװ טכַארטַאּב רעדנוזעב רעדעי זומ ,"בייווק ץגטמוקלופ רעדָא יןַאמ; םענעמוקלופ ןייק טיג טָאה טייקכילקריוו יד יװ יֹוזַא רָאנ יב יו רענעמוקלופ רעלַאעדיא ןַא ןוא ןאמ םענעמוקלופ (? ןלַאעד
 ,ןטייווצ םעד ןיא טכעלשעג ןייא ןופ ןגָאלנַא ןגעוו זיולּב טיג ךיז טדער ָאד זַא ,ןעקנעדעג זומ ןעמ .צש יא זו יא---סעיצראּפָארּפ ! טנעדײשרַאפ ןיא -טייצ רעּבלעז רעד ןיא זיא סָאװ ,רענייא סלַא
 עשיכיסּפ רעדָא עכילרעפרעק יװ ,ןפוטשלטימ עכלעזַא ןגעוו טינ ךיוא ןוא ,טײקכילטכעלשעגלּפָאט רעקידנרעיודעג ןגעוו רָאג
 יוצ רעקידנעטש רעד ןגעוו רָאנ ,(ןטידָארּפַאמרעה) 'סוניגורדנַא
 .ןשטנעמ ןדעי ןיא ןטכעלשעג עדייב ןופ גנושימפיוג

 ,ןצנַאטסכוס ייווצ ,ןטנעמעלע ייווצ ןענייז "בייוו, ןוא "ןַאמ
 ןיא טשימעגפיונוצ ןעמואודיווידניא עקידעבעל ןיא ןעגייז סָאװ
 ,ןגָאז ןעמ ןָאק ,גנורַאפרעד רעד ןיא ,סעיצרָאּפָארּפ ענעדיישרַאּפ
 סבכילגעמ רָאנ ,"ּבייווח ןייק טינ ןוא "ןאמח ןייק טינ ָאטיג זיא
 ן םואודיווידניא ןַא ןוא 2 םואודיווידניא ןא ,סכילּביי וו ןוא
 םֶלֵא טכעלשעג רעײז ךָאנ ןענעכײצַאּב רעבירעד טינ ןעמ ףרַאד
 ן}(--סכילנעמ רעסיוא ךיז ןיא טָאה--;8 ,} ּביוו ןוא---,4--ןַאמ
 .א( לײט ַא ךיוא צָש רעסיוא ךיז ןיא טָאה--8 ךיוא יֹוזַא ,סכילּבייוװ--ט/ לייט ןסיוועג ַא ךיוא--

 רימ ןּבָאה ןליפשייּב עקיגייא .טסַאּפעגוצ ןייז ןענָאק לָאז לעמרָאפ עקיוָאד יד עכלעוו וצ ,ןליּפשייּב ךס ַא ןעגנערּב ןָאק ןעמ
 :יישרע עכלעזַא ןענַאמרעד ךָאנ ןלעװ רימ .טכַארּבעג ןּביוא ןיוש
 עכילּבייװ טימ ,טסורּב רעכילגייוו ַא טימ "רענעמיז יו ,ןעגנונ

 .לעװ רֹעדָא רעשיטע םוש ןייק ןָא ,שיפיס ןופ ןיז ןיא "רעלַאעדיא, (
 ,גנוטרעװַאּב רערעדנא זיִא סע רעב
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 .סיֹוא טימ ,םיא ןָא רָאג רעדָא סקואוו:דרָאּב ןגרַאק ַא טימ ,ןקעּב
 .,טסורּב רעכַאלּפ ַא טימ ןעיורפ יו ,סעילַאט-ןעיורפ ענעכָארּפשעג
 רעדָא סעסנָאװ טימ ןעיורפ ,ןעמיטש עיור ,עקירעדינ ,ךיד ןלָאמש
 | .י.ןעגנוצָארּפש-דרָאּב

 ,גגנואיצנָא רעלעוסקעס רעד ןופ ןצעועג
 .ייא ןייז טכעלשעג ןרעדנַא םוצ עגונּב טָאה שטנעמ רעדעי

 :רָאּפ יד ןטכַארטַאּב ןלָאז רימ ןעוו .קַאמשעג ןכילמיטנגייא םענעג
 ןיא טּבילעג טָאה ןַאמ רעטמירַאּב ַא סָאװ ,ןעיורפ יד ןופ ןטערט
 .עלַא ייז ןשיוצ ןעניפעגנייא קידנעטש טעמּכ רימ ןלעוװ ,ןּבעל ןייז

 ןיא טלַאטשעג ןיא--קילּב ןטשרע ןפיוא--טייקכילנע ןַא ןעמ
 וליפַא--קידנטכַארטַאּב רעטנעענ--ןוא טכיזעג ןיא רעדָא (סקואוו
 ןקרַאטש ַא טכַאמ סָאװ ,יורפ ַא .ןכירטש עטס נעלק ערעייז ןיא
 ןורּכז ןיא סױרַא םיא ייּב טפור ,ןױשרַאּפסנַאמ ַא ףיוא קודדנייא
 עי .םיא ףיוא טקריוװעג ךילנע לָאמַא טָאה סָאװ ,יורפ רעדנַא ןַא
 *עג ןרעדנַא םוצ עגונּב קַאמשעג סנעמעװ ,עטנַאקַאּב טָאה רעד
 :טּפָא טגָאז ןעמ .ךילדנעטשרַאפ טינ ןצנַאגניא םיא זיא טכעלש
 ,ןלעפעג ַאזַא םיא ןָאק יװ ,טינ ןפוא םֹושּּב ײטשרַאפיכװ

 יקיטייזנגעק קידנעטש טעמּכ זיא גנוָאיצנָא עלעוסקעס יד

 .ענױזַא ןכוז רימ ןזומ טרָאד ,ללּכה-ןמ:אצוי ַא ןפערט רימ ואוו

 ןרַאּבלטיממוא םעד טינ ןזָאל עכלעוו ,ןטנעמָאמ עקידנריצנערעפיד
 ןגיל ןשטנעמ ןדעי ןיא .ןכילקריוורַאפ וצ ךיז קַאמשעג

 טינ זיא םיא עכלעװ ּבילוצ ,ןטפַאשנגײא עסיװעג)

 ןופ םואודיוװידניא ןַא רַאפ סָאװ טימ ,סנײא:ץלַא

 ?קעס ַא ןיא ןטערטנײרַא לָאז רע טכעלשעג רעדנַא

 יגנוגינײארַאפ רעלעוס
 עסיוװעג זַא ,גנורַאפרעד רענעגייא ןייז ןופ סייוו רערעדעי

 ּפָא ןַא וליפַא םיא ףיוא ןּבָאה טכעלשעג ןרעדנַא ןופ ןענָאזרעּפ

 ,טינ גנוקריו ןיק רָאג ןּבָאה ערעדנַא ,גנוקריו עקידנסיוטש

 ךיוא רשפא) ךילדנע טפערט רע זיּב .װ .זַא .א ןצײר ערעדנַא

 =נײא יד םיא רַאפ זיא סָאװ ,(ענעי רעדָא) םענעי (קידנעטש טינ

 עכלעװ !?סע זיא רעװ .טלעװ רעד ןיא (רעקיצנייא רעד) עקיצ

 .הענעמ ןשיװצ ּפיט רעדעי ּביוא ?ןציזַאּב סע ףרַאד ןטפַאשנגייא
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 ןוא) טרעקרַאפ ןוא ןעיורפ ןשיװצ ּפיט ןקידנכערּפשטנַא ןייז טָאה
 :יװעג ַא ןשרעה ָאד ךָאד ףרַאדַאּב ,('תמא רעד ןיא סע זיא יױזַא
 ָאד !ץעזעג ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ .טייקיסעמלגער ַא ,ץעזעג רעס
 טשרָאפרע רעגנינייוו .ןצעזעג ענעדײשרַאפ ,ךיז טיײטשרַאפ ,ןקריוו
 יד טימ גנַאהנעמַאװצ ןיא ךיז טניפעג רעכלעוו ,ץעזעג ןייא רָאנ
 ?רָאפ ץעזעג ןקיזָאד םעד .ערעל ןייז ןופ ןעעדיא-טּפױה עקירעּביא
 :ױזַא רע טרילומ

 נעט ש ןּבערטש גנוגינײארַאֿפ רעלעוסקעס וצ
 סָאװ (ש)ּבײװ עצגַאג ַא ןוא (א) ןַאמ רעצנַאג א קיד
 לװידניא ענעדײשרַאֿפ ײװצ ןיא טל ײטעצ ןענײז
 :עדײשרַאפ ןיא לַאּפ םענלצנײא ןדעי ןיא ןעמואוד
 סעיצרָאּפַארּפ ענ

 -ףג ענעדײשרַאפ ןופ גנוגינייארַאפ רעלעוסקעס רעד ןיא
 ןוא (סכילנעמ) ן} ןלײ ט יד ןרעװ וצ ץנַאג ןּבערטש ןטכעלש
 ןּבָאה "ביוש עדעי ןוא "ןַאמ/ רעדעי עכלעװ ,(סכילּבײװ) יש
 :עג ןרעדנַא ןופ ליפיוזַא ךיז ןיא טָאה רעקיצגייא רעדעי .ךיז ןיא
 רעמ סָאװ ,טכעלשעג םענעגייא ןופ טלעפ ןײלַא םיא ליפיוו ,טכעלש
 ((/) סכילּבײװ רע טָאה רעקינעװ ץלַא ,(אט ןַאמ זיא רענייא
 ןעו ,טלָאמעד רָאפ טמוק גנואיצנָא עלעוסקעס יד ,טרעקרַאפ ןוא
 ?בייוו--ןַאמ רעד ליפיוו ,סכילנעמ ליּפױזַא ךיז ןיא טָאה יורפ יד
 רעלעוסקעס רעד ייּב .;| טלעפ ןײלַא םיא ליפיו .ה .ד ,סכיל
 .לָאּפשעצ יד ץגַאג ןרעװ ןענָאזרעּפ עדייּב יד ןופ גנוגינייארַאפ
 .סנַאמ רעד סָאװ ,א| לײט רעד .טָש ןוא א ןופ ןלייט ענעט
 םעד ןּביג--יורפ רעד ןופ ן} לײט רעד ןוא ,טלַאהטנַא ןױשרַאּפ
 ןוכ +/ ןלײט יד ,ןכײלג סָאד ;ןַאמ ןלַאעדיא םעד , ןצנַאג
 סָאד ןדליּב ןענָאק ןטלָאװ ןיױשרַאּפסנַאמ םעד ןופ ןוא יורפ רעד
 טלַאהטנַא רענייא ןעוו .וָש עקידנעטשלופ סָאד ביי װ עלַאעדיא
 ?סעּב ןייז טעװ ,ט/ לטרעפ 1 ןוא /| לטרעפ 3 ,לשמל ,ךיז ןיא
 .יצנָא עטסקרַאטש יד ןפורסורַא ךיז ןיא טעװ סָאװ -- ?רָאּפח עט
 .} ןטלַאהטנַא טעװ סָאװ ,םואודיווידניא רענעי , ןייז--ךיז וצ גנוא
 ןוא א 3/, זַא ,ןקרעמעּב זומ ןעמ .וָש לטרעפ 3 ןוא 4 לטרעפ
 ךיוא רָאנ ,ןױשרַאפסנַאמ ַא רָאנ טינ ןטלַאהטנע ןָאק / 10
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 ,ןױשרַאּפסנַאמ ַאזַא ןּבעג ןָאק סע--טרעקרַאפ ןוא ,רעמיצנעיורפ ַא
 .וָש לטרעפ יי ר ד ןוא ן{ לטרעפ ןײא רָאנ ןטלַאהטנַא לָאז סָאװ |

 ןופ ,"ןשיטעטסע, ןופ ןגָאוּפָא ןצנַאגניא ָאד ךיז זומ ןעמ
 רענייא זַא ,רָאפ סע טמוק טּפָא יװ םורָאװ .ןטנעמָאמ?יטיײהנייש;
 ןופ ךיז רעסיֹוא זיא רע .,יורפ רעטמיטשַאּב ַא ןופ טקיצטנַא זיא

 ןלעװ טלָאװח רערעדנַא רעד ןוא ,טייקנייש "רעכ ילנייוועגמוא, ריא
 ןשטנעמ ןטּבילרַאפ ַא ,"ריא ןיא טניפעג רע סנױזַא סָאװ ,ןסיוו

 .דנַאטש ןשיטעטסע-ןייר ןופ זיא סָאװ ,סָאד ןייש ןהעזסיוא ןַָאק

 טפעוט ןעמ סָאװ ,ײלרָאּפװ סעדעי טעמּכ ,(+ ןייש:טינ וליפַא טקנוּפ
 *עגסױא טָאה רעגנינײוװ .היאר ַא רַאפ ןעניד ןָאק ,סַאג ןיא

 ,ןלַאפוצ טרעדנוח עכילטע ןיא ץעזעג ןטנַאמרעד-ןּביױא םעד טבורּפ

 ףטלַאהעגסױא ץעזעג רעקיזָאד רעד טָאה ןלַאפוצ עלַא ןיא ןוא

 ןעמענ טגעלפ רע .סעּבָארּפ ענױזַא ןכַאמ טגעלפ רעגנגינײװ

 ןופ עכילטיא סָאװ ,ןעיורפ ענייש ןופ עיצקעלָאק-ןעיפַארגָאטָאפ ַא

 ,עטנַאקַאּב ענייז ןזייוו ןוא ,טֶש לייט ןטמיטשַאּב ַא טלַאהטנַא יז

 ?לגער טגעלפ לַאװסיױא רעייז ."עטסנעש יד ןּביײלקסיױא ןלָאז יז
 / ךיז טגעלפ רעגנינײװ ןכלעװ ףיוא ,רענעי טקנוּפ ןייז קיסעמ
 וצ ,טסואוועג ןיוש ןּבָאה סָאװ ,עטנַאקַאּב ענייז ערעדנַא .ןטכיר
 :לעװ ,ןזײװנָא ןײלַא רעגנינײװ טגעלפ ,ייז טגערפ ןעמ סָאװ

 קידנעטש טגעלפ ןוא ,רעמ ייז .טלעפעג עיצקעלָאק רעד ןופ עכ

 .ןפערטי
 ןעיורופ עטריּפיצנַאמע יד

 ןופ עגַארפעיורפ יד ןהעוסיוא ףרַאד שרעדנַא רָאג

 ?רָאפנשיוװצ עלעוסקעס ןופ ּפיצנירּפ רעד .טקנוּפדנַאטש ס'רעגנינייוו
 ןוא ,"בייווח ןוא "ןַאמח ןופ ןפירגַאּב עקילָאמַא יד טרעטשעצ ןעמ
 רעירפ ןיוש זיא'ס יװ .טלַאהניא םעיינ ַא ייז ןיא ןיירַא טגייל

 טרעוו סע ּביוא ,ןעמענוצנָא טכייל זיא סָאד ןוא) ןעוועג טקרעמַאּב

 ,(ּפיצנירּפ רענײמעגלַא רעטרעלקרעדנּבױא רעד ןעמונעגנָא רָאנ

 *ָא סבא סָאד סלַא ןײטשרַאפ טינ ןעמ ףרַאדַאּב "שיטעטסעףיירג (*

 =עטסע טלעפעג'ס סָאװ ,סָאד ,.ה ,ד ,ענייש סָאד :ךאפנייא רָאנ ,עני?שיטול

 ,ןטנעמָאמ עלעוטקעס יד ןפרַאװּפָא לָאז ןעמ ןעװ ,שיט



 103 ףעטקַארַאכ ןוא טכעלשעג ןגעװ ערָעל סרעגנינייװ ָאטָא

 ,יורפ ַא יװ ,טש רעמ ןייז לָאז סָאװ ,"ןַאמח  ַאזַא ןּבעג סע ןָאק
 ןטלַאהטנַא לָאז יורפ עטמיטשַאּב ַא זַא ,ןייז ןָאק סע ,טרעקרַאפ ןוא
 :ַארפ-ןעיורפ יד קידנטכַארטַאּב ,ןַאמ ַא יו ,"ןַאמ, ,ן/} רעמ ךיז ןיא

 ןעמ ןומ ,ןריפיצנַאמע וצ ךיז יורפ רעד ןופ גנוּבערטש יד ;2
 ןוא שינעפרעדַאּבעיצַאּפיצנַאמע עקיזָאד יד זַא ,ןגָאו
 , לײט םעד ןיא טגיל טײקיאעפיעיצַאּפיצנַאמע
 .ַאפיצנַאמעװ רעטנוא .טגָאמרַאפיורפ עגעּבעגעג יד סָאװ
 :עסערג ַא ןּבָאה וצ ןליוו םעד ןײטשרַאֿפ טינ ָאד ןעמ ףרַאד "ףיצ
 ןָא םײה ַא טכַאנײּב ןײג וצ טומ םעד רעדָא ,ּבוטש ןיא העד ער
 עטקילײהרַאפ יד ףוא ןייז וצ רבוע טייקטסיירד יד ;רעטײלגַאּב ַא
 וצ טסעג ןיא ןײג וצ ןילַא יורפ רעד ןרעװרַאפ סָאװ  ,ןטָאּבעג
 .נעטש עכלעזַא ןכוז סָאד טינ ךיוא }.וװ .זַא ןוא ןױשרַאּפסנַאמ ַא
 .וטש-טעטיזרעווינוא ,עלעטש ַא ,הכאלמ ַא--,ןעגנוגיטפעשַאּב עקיד
 רעכלעוו ןופ ,עיצַאּפיצנַאמע יד .לג .ד ןוא עירָאטַאװרעסנָאק ,םויד
 ךילרעסיוא לורפ רעד ןופ שנואוו רעד טינ זיא ,ָאד ךיז טדער סע
 ןרעװ וצ ןליו רעד רָאנ ,ןױשרַאּפסנַאמ םעד טימ ךיילג ןייטשוצ
 .ָאמ ןוא רעקיטסײג ןייז ֹוצ ןכיירגרעד ,ךיילג ךילרעניא םיא טימ
 וצ .טפַארק,סנפַאש ןוא ןסערעטניא ענייז וצ ,טייהיירפ רעשילַאר
 סָאד ,וש סָאד טָאה עיצַאּפיצנַאמע רעקיוָאד רעד
 אליממ ןוא טינ שינעפרעדַאּב םוש ןײק עכילּבײװ
 סָאװ ,ןעורפ עלַא יא .םעד וצ ןטײקיאעּפ ענײק ךיוא
 ןענייז סָאװ ,עלַא ןיא ןוא ,עיצַאּפיצנַאמע וצ .ןילקריוו ןּבערטש
 קידנטײדַאּב  קיטסײג ןוא ןרָאװעג טמירַאּב טכער ןסיוװעג א טימ
 ,ןכירטש עכילנעמ ליפ רעייז ןעניפעגנייא קידנעטש ןעמ ןָאק ,ןעוועג
 .עג ןכילנעמ:שימָאטַאנַא ןַא ןליּפַא ,ןקוקוצ טוג ךיז לָאזימ זַא ןוא
 עלַא טעמּכ .ןױשרַאפסנַאמ ַא וצ טייקכילנע עכילרעּפרעק א ,ייּב
 יד ןשיוצ .ךילנעמ ןעוועג ןענייז ןעיורפ עטמירַאּב:שירָאטסיה
 ןעוועג זיא דנַאז שזרָאשז רעטמירַאּב רעד ןופ עטּבילעג עכײרלָאצ
 .עָאּפ,טלעװ רעד ןיא רעקיריל רעטסכילּבייו רעד ,עסוימ דערפלַא
 .בייוו יד ןופ ןטשרע םעד רַאפ טלַאה ןעמ ןכלעוו ,ןעּפָאש ןוא ,עיז
 ;עג יד ןעוועג זיא ןרעטס לעינַאד ןירעּביירש יד .רעקיזומ עכיל
 ךיז ןיא ןּבָאה .קרעוו ןוא ןּבעל סעמעװ ,טסיל ץנַארפ ןופ ץטּביל
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 תועידי עיונעג ןייק טינ ןּבָאה רימ ואוו ,טרָאד .סכילּביײװ סָאװטע

 ןעניפעג ,ןעיורפ עטמירַאּב ןופ ןעגנואיצַאּב עלעוסקעס יד ןגעוו

 רעײז ןגעװ ןעגנוליטטימ ךס ַא ,לשמל ,ןזײװַאּב ערעדנַא רימ

 יןכירטש עשימָאנָאיזיפ עכילנעמ ערעייז ןגעוו ,ןהעזסיוא ןכילרעסיוא

 .ןרעטש ןקיטכעמ ,ןטיירּב סטָאילע שזדרָאשוד ןופ טדער ןעמ

 ןעוועג ןענייז טכיזעג ןופ סענימ עריא ןוא ןעגנוגעווַאּב עריא;

 -כייוו עכילּבײװ .יד טלעפעג ייז טָאה'ס ,עטמיטשַאּב ןוא עפרַאש

 =עג ריאק ןַא ,ןעמ טלייצרעד ןירעּביירש רעדנַא ןַא ןגעוו ."טייק -

 ןופ טְערטָאּפ רעד ."עכילנעמ םוקלופ ַא טעמּכ ןעוועג זיא טכיז

 ןכירטש:סטכיזעג יד ןָא טנָאמרעד עסעטעָאּפ רעשטייד ַא רענייא

 ירָאה רעד זיא ַאקסװעלַאװָאק ַאיּפָאס ײּב .עטנַאד ןופ

 טגנערּב רעגניניי וװ .םירָא ךילנייוועגמוא ןעועג ּפָאק ןופ סקואוו

 ,ןזיײװַאּב עכלעוו ,ןליּפשיײיּב עשירָאטסיה עכילנע ייר עצנַאג ַא ךָאנ

 עכילנעמ ןעוװעג ןענייז ןעיורפ עטריּפיצנַאמע עטמירַאּב יד זַא

 סָאװ ךַאמ רעד רָאנ ,ןריּפיצנַאמע ךיז ליוװ יורפ יד טינ .ןעיורפ

 שינעפרעדַאּב םוש ןייק טָאה ץ/ סָאד ,יורפ יד .ריא ןיא טציז

 רעקיצנײא רעד ,רעט סערג רעד .עיצַאּפיצנַאמע ןיא טינ

 זיא ?ורפ רעד ןופ עיצַאּפיצנַאמע רעד ןופ דנײפ

 ןײלַא יורפ ידי
 ןופ לייט ןטייווצ ןופ עּבַאגפױא יד זיא ןזייווַאּב וצ סָאד

 .ךוּב סרעגנינייוו

 .1908 יִֵאמ



 .יץרא ךרד
 .טינ ליפ קיטירק:רוטַארעטיל וצ ךיז ןעמענ טייצ עטצעל יד

 תוכייש ןייק רָאג רעדָא ,תוכייש עּפַאנק ַא ןּבָאה סָאװ ,ענעפֹורַאּב
 .עלָאּפ ,ןרָאטַאטיגַא ,רענדער : ןּביירש עלַא .רוטַארעטיל וצ ,טינ
 טָאה'ס רָאנ רעװ ןוא רעליײמ ענעסירעגפיוא ױזַא טַאלג ,רעקימ
 .ּפָארַא ןענַאװנופ ,רעדנעטש ַא ןוא הזעה לסיּב ַא ,טנַאה ןיא ןעּפ ַא
 ,רוטַארעטיל ןוא טסנוק ןגעװ ןענעישרדיוצ

 ,קיטירק טרַא ַאזַא ןופ ןזָאירוק עכילטע ןענייז טָא
 ןופ המשנ יד סױרַא ןעיצ (סע טסייה ,רעלטסניק יד) ייזח

 ןעלטרעצ ,יז ןשוק ,טײהרעטעקַאנ יז ןטעלג ,שוּבלמ ןשידרע ריא
 טשטייטרַאפ טרעוו ןרעמַאלק ןיא) "הריצי סטָאג ןופ קידנלעװקנָא ,יז
 :רעדָא ,(.גנופּפע ש ןעמ טניימ הריצי

 ןטגנידַאּבמוא ןייז רַאפ סע טלַאה ןרעטסקע רעשידיי רעדעיז
 עשיכירג יד הּפ-לעּב ןסיו ,עדַאיליא ס'רעמָאה ןרידוטשוצכרוד בוח
 ןוא לקַאפָאס ,ליכסע ןופ .סעידעגַארט עלַא ןענעק ,עיגָאלָאטימ
 ,וװ .זַא ןוא .וו .זַא .א ,"דיּפירוװע

 .שירַאנ ןוא ןטעטילַאנַאּב וצ .הרצ עּבלַאה ַא זיא סָאד ,אלימ
 יז ײּברַאפ טײג ןעמ ןוא טנייװעגוצ זיא סע יװ ןעמ זיא טײק
 ,לוכיבּכ ,רעלטסניק יד סָאװ ,המשנ עטעקַאנ יד .טייקיטליגכיילג טימ
 ריא ןופ ןָא ןלעוק ןוא יז ןעלטרעצ ןוא יז ןשוק ןוא יז ןטעלג
 .ילַאנַאּב עשירַאנ ַא יװ רעמ טינ ךָאד זיא--ז"עלּב גנֹופּפעש ,הריצי
 ןטגנידַאּבמוא ןַא רַאפ טלַאה סָאװ ,ןרעטסקע רעד ןכיילג סָאד .טעט
 :ָאלָאטימ עשיכירג יד הּפילעּב ןסיו וצ ,רעמָאה ןרידוטש וצ בֹוח
 ןוא לקָאּפָאס ,ליכסע ןופ סעידעגַארט (!?) עלַא ןענעק ןוא עיג
 ןופ ָאמזוג ַא ,לעּברעּפיה עשירַאנ ַא יװ רעמ טינ זיא---דיּפירווע
 =ױִצ ,טײקשירַאנ וצ זיּב טדעררַאפ ךיז טָאח סָאװ ,רע'שרד=לעּב ַא
 ןעװ ןסַאלעגסיוא טרעוו עזַארפ יד ןעװ ,רעּבָא זיא רעגי
 ,ןצנַאגניא רָאג טסעגרַאפ ןוא טײשרַאפ טרעוו רעישרד-לעּב רעד
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 ןליפ זומ ןעמ עכלעו ,ןכַאז טלעװ רעד ףיוא ןַארַאפ ןענייז'ס זַא
 ?סער דַארג ןסיוועג ַא טימ ייז וצ ךיז ןעיצַאּב ןוא ןפײרנַאּב ןוא

 יז ןגעװ קידנדער ,ליומ סָאד יירפ ןזָאל טשינ ןוא ,טקעּפ
 : םירפס רכומ עלעדנעמ ןגעו טַאטיצ ַא זיא טָא

 על עד נע מ .רעלטסניק רעתמא ןייק טינ זיא עלע דנע מא;
 :יטכיו רעייז ּבילוצ ,ןענייז רעטרעװ עטצעל יד ."טינ טכוז

 ןיוש זיא סָאד .ןײלַא רעקיטירק רעה ןופ ןכירטשעגרעטנוא ,טייק
 ! ליפ וצ לטיּבַא

 .ךיימרַאפמוא עלַא יװ ,ט ע ד לו ד ע ג םוטעמוא ןרעוו ןזַארפ

 יו ,סיוא טהעז יז זַא ,עזַארפ יד ןיוש טָאה רוטַאנ ַאזַא ;זייּב עכיל
 יד .דניקפיטש ךילרעפעג טינ רָאנ ,שירַאנ לסיּב ַא ,קידלושמוא ןַא

 =עג זיא יז ;ךַאז רעדנַא ןַא ןיוש זיא סָאד--עזַארפ ענעסַאלעגסױא

 , ,גנונעדרָא וצ ןרעוװ ןפורעג זומ יז .ךילרעמ

 1908 ץרעמ
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 'רעקלעפ עלַא ײּב ,ױזַא ןעוועג זיא ןעמעלַא ייּב ,ךיז טכֹוד

 ןךעמ טָאה ןּבױהעגנָא ,ןפַאש ןשירַארעטיל רעייז ןופ בײהנָא ןיא
 טגעלפ ןפַאשרעּביא ,ןקידנלַאפפיוא םעד ןופ ,ןכילנייוװעגמוא םעד ןופ
 ,ךילנייװעג טינ ןתמא ןיא זיא סָאװ ,סָאד רעדָא רוטַארעטיל יד
 =ַארעטיל רעד ןיא ןעמוק .ױזַא סיוא רָאנ טעז סָאװ ,סָאד רעדָא
 .עשילרעטסיוא סָאד רָאנ טגעלפ ןײרַא רוט

 .עטשלעפעג סָאד---אליממ ןוא
 דיא ןסָאגעגפױונוצ טיג ,ןפַאש טרַא יד ןעװעג זיא שלַאפ

 הנֹוּכַא ןימ ַא .םענלפַאשעג םעד טימ רעקידנפַאש רעד ןעװעג
 ןלַײװ טלָאװעג טָאה רוטַארעטיל יד ,ייז ןשיווצ ןגעלעג זיא ,עקיטײז ַא
 ,םזיציסַאלקײָאדװעסּפ ןטלַא םעד ןופ ןשיטסַאטנַאפ םעד טימ רעדָא
 ,םיטנַאמָאװ ןטלַא םעד ןופ ןטכַארטעגוצײסלַאק םעד טימ רעדָא
 =לַא רעד ןופ העונּת רעשימָאק רעד טימ ,ץיװ ןטימ רָאג רעדָא
 | ,עקסערָאמוה רעט

 וליפא .ןפַאש םעד ןופ טלַאהניא רעד ןעועג זיא שלַאפ
 ףוטַארעטיל עדעי טגעלפ ןײטשטנַא ריא ןופ ּגײהנָא עמַאס ןיא
 :געטש יד טימ ,ערעונוא ןגָארפ עקיּבײא יד טימ ןָאט וצ ןּבָאה
 רָאנ .ןבעל ןופ ןיז םעד טימ ףוס=לכ=ףוס---ןּבעל ןופ ןּברַאפ עקיד
 =מורק רעד ןיא ןבעל ןופ ןיז רעד טָא ןרעװ טגעלפ טקעדעגפיוא
 ?ךַאפ ןיז ןקיזָאד םעד טגעלפ ןײלַא סָאד ןוא םענעטלעז ןופ טייק
 ,ןעמירק

 ,רעד ,רעתמא רעד ,רענייא ןעמוק טגעלפ קידנעטש ןוא
 ןצנַאג ןופ טפַארק עקידנּפַאש יד ןעלמַאונָא ךיז טגעלפיס ןעמעוו ןיא
 ןוא ןעמרָאפ עטלַא יד רַאפ ןעמעננָא ךיוא ךיז טגעלפ ,קלָאפ
 ץנַאגַא רָאנ סָאװ ,הֹּכ ןקידלַאװג םעד טימ .ןייז רבוג יז טגעלפ
 עשלַאפ טָאד ןכערבכרוד ףוט-לּכ-ףוס רע טגעלפ ,ןּבעג ןָאק קלָאפ
 ןשיטע םוצ ,ןפַאש ןתמא םוצ ןעמוק ןוא ןעמרָאפ עטלַא יד ןופ
 ,ןפַאש
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 טענייא םעד ןופ טפַארק עקידנפַאש יד רעסערג סָאװ ןוא
 קלָאפ סָאד רעטניזעג-שיטע ןוא רעקרַאטש סָאװ ,ןײז טנעלפ
 ןּביילּב טגעלפ ןטלַא םעד ןופ ןרוּפש רעקינײװ ץלַא ,ןייז טגעלפ
 :ָאּפע רעײנ רעד ןופ רעּבײהנָא םעד ײּב ,רעפעש םעיינ םעד ייּב
 עקיזָאד יד ןּביילּב ןגעלפ קיאעפ-סנּבעל רעקינײװ ץלַא ןוא ,עכ
 ,ןרופש

 ןעמַאזוצ רוטָארעטיל רעדעי ןופ בײהנָא ןיא זַא ,ךיז טכוד
 :גנעגוצ יד ויא סָאד ,עריטַאס יד טשרעה ןשיטסַאטנַאפ םעד טימ
 ןיימ םעד טימ ןפַאש סָאװ ,יד רַאפ ,טייצ רענעי ןופ םרָאפ עטסכיל
 .ַאפ סָאד .לטימ עטסקיטסניג סָאד עריטַאס יד זיא ,ןלייוװרַאפ וצ
 :ץגמוא סיוא טעז סָאװ ,סָאד ןעמ טמעג ;דימ טכַאמ עשיטסַאט
 ,ןשיטסַאטנַאּפ םעד ןופ ןעזסיוא םעד רעּבירעד טָאה סָאװ ,ךילגײוו
 ?סיד עקילעפוצ ַא טגיל סע ןכלעװ ןיא ,ענעטלעז סָאד ןעמ טמענ
 - .ַצשימַאק:ךילכעלפרעּבױא סָאד---עינָאמרַאה

 רערַאדנעגעלַא ,עמעט עקיּביײא סָאד--עּביל ,ליּפשיײיּב םוצ
 טּביל ,שטנעמ ַא ,רענייא .ןיסעצנירּפ עטפושיּכרַאפ ַא טּביל רעטיר
 .גילּב ַא ןיא טּבילרַאפ זיא "טוקרוּבח רעמורק ַא .לדיימ ךילנייוועג ַא
 ןיא .רעו"ה יד רעּביא טײג רע רעכלעו טימ ,טייקסואמ רעד
 סָאד רעדָא גיוא סרעּביירש םעד טעז רוטַארעטיל רעד ןופ בײהנָא
 =ײװצ רעד ,לַאפ רעכילנייוװעג רעד .עטצעל סָאד רעדָא עטשרע
 עדי יד ןופ ןוא ,טײקמַאזקרעמפיוא ןייז טינ טנידרַאפ ,רעט
 טייצ רעד ןיא ןיא ,ןלעפ עטגַאסערעטניא יד ןופ ,עכילנייוועגמוא
 רעטירד רעד רעטסכילגנענוצ רעד ,רעטסטנַאסערעטניא רעד
 .רעשימָאק=קידנלַאפפיױא רעד ,רעשימָאק רעד---לַאפ

 =עגמוא ,ץַאיַאּפ רעד סױרַא טגנירּפש סע .קריצ ַא ןיא יו
 עטיירּב קידלַאװג .ןעזסיוא ךילנײװעגמוא ןַא ,טדיײלקעג ךילנייוו
 קידנעטש טָאה .קָאר רעקידהנושמ ַא ,עצרוק קידלַאװג ןוא ןויוה
 =עג ןוא .זָאנ עשיטסַאטנַאפ ַא .ּברַאפ רעכילנייוועג טינ ַא ןופ רָאה
 ..ץימ=ץַאיַאּפ רעטמירַאּב רעד טימ ,ץימ=ץַאיַאּפ רעד טימ טניווק
 ןדעי יב ,רעטײרדרַאפ ַא ןײז ףרַאדַאּב רענייז טירט רעדעי
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 ףרַאדַאּב--רע טכַאל .העֹונּת "עטנַאסערעטניאק ןַא ,העונת 8---טרָאל
 טלַאפ ,ךיז ןסיג ןכייט---ךיז טכוד ,רע טניײוו ,קידלַאװג ןכַאל רע
 ...רעּבירַא ּפָאק ןטימ לָאמ יירד ךיז רק טיירד---רע

 רע טמענ ,רעתמא רעד ,רענײא רעד טמוק סע זַא ןוא
 םעד ןופ ןָא ךוא רע טּבײה ,םֹרָאפ עטשלעפעג עטלַא יד ךיוא
 .פצ -- רעדָא םזיטנַאמָאר ןטנכערעגסיוא םגופ ,םויציסַאלק ןשלַאפ
 עטלַא יד---ייז זיא ןוא עריטַאס רענעפורעג=ױזַא רעד ןופ--רעט
 טגייל ןוא ײז רע טרעטשעצ ,יײז ןיא קידנעיוב  ;רבוג---ןעמרָאּפ
 ןטיײרגעגוצ םעד ףיוא ןייטשלקניװ ןטסקיטכיװ םעד ,ןטשרע םעד
 : ,ןדָאב

 סָאװ ,ץירּפ ןשימָאק םעד ןופ ןּבױהעגנָא לָאגָאג טָאה יװַא
 :םיוא ןופ םרָאפ רעטל4 רעד ןיא ןוא ,תושפנ עטיוט טינ טלדנגאה
 ןוא עינַאמרַאהסיד רעקילעפוצ ןופ ,ןשילרעטסיוא ןוא ןקידגלאפ
 דליב שיגארטלַאינעג ַא ןפַאשעג ןוא ,ןכורּפשרעריװ עקיליײװטיײצ
 טָאה יװַא .ללכּב קלָאפ ןצנַאג ַא ןופ ןוא טרפ3 רוד ןצנַאג 8 ןופ
 .רַאּפ ןשימָאק ןטנַאקַאּב ןטלַא םעד ןופ ןּביױהעגנָא סעטנאוורעס
 טימ טקידנעעג ןוא ,רעטעלש-טפול ענייז ןיא ןײלַא טּביולג סָאװ ,ןיוש
 רעלטסגיק ןייק ןכלעו ,טָאשיק:ןָאד םעד ןופ ,ּפיט ןלאטנעמונָאמ א
 .ןגײטשרעּבירא טנָאקעג טינ םויה דע ךָאנ טָאה קלָאפ ןייק ןופ

 ,ןײלַא ךיז רבוג זיא סָאװ ,עריטַאס רעד טימ אקול טשינ
 :טוּפ ןענַאטשעג זיא ןלָאגָאג ןּבעג .רוטַארעטיל יד ןָא ךיז טּביײה
 םזיציסַאלק םעד ןיא ןעמרָאפ עטלַא יד טניזַאּב טָאה סָאװ ,ןיק
 .סייג רעדָא ,רעקלעפ ערעכײרקיטסײג ,ןשיטנַאמָאר םעד ןיא ןוא
 :נַאמָאר םעד ןיא אקוד ןּבָאה רעקלעפ (עשיגַארט) ערעפיט-קיט
 ןטשלעפעג םעד ןופ טריפ סָאװ ,געוו םעיינ םעד ןעגופעג ןשיט |

 : ןשיטע םעד וצ ,ןתמא םעד וצ
 - ,קלָאפַא ,השורי.רוטלוק עכַײר ַאזַא טגָאמרַאפ סָאװ ,קלָאפ ַא

 ךילטנגײא טָאה ,ןדיי יװ ,שיגַארט ףיט ױזַא וצרעד זיא סָאװ
 טיג ןפַאש ןשיטע םעד וצ געװ םעד ןעניפעג טפרַאדעג ךױא
 :אס רעד ןופ ץיוו ןשיטעמוא:ךילטנגייא םעד ןיא ,הצלה רעד ןיא
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 ?ןייז וצ טפרַאדַאּב טָאה ױזַא .ןשיטנַאמָאר םעד ןיא רָאנ ,עריט

 .ןעוועג טינ ןיא ױזַא רָאנ
 "וזַא יװ ןוא סָאװרַאפ ,טסײװ רעװ ? סָאװרַאפ טסײװ רע

 ,ןפַאש ןופ ןלַאװק יד זנוא ייּב רעּביא גנילצולּפ ךיז ןסייר סע
 . רתימרי ןנוקמ םעד ןופ ןעמוקעג ןענייז רימ ױזַא יװ ןוא סָאװרַאפ
 =עש עלַאינעג יד ךרוד ,ןדי עשינַאּפש עשיטעטסעיַאמ יד ךרוד
 זיא טקַאפ ַא רָאנ !טסײװ רעװ .ןחדּב םוצ--עינַאּפש ךָאנ ןופ רעפ
 יד ןעװעג זיא ןפַאש ןשירַארעטיל רעזנוא ןופ ּבײהנָא רעד .סָאד

 .עריטַאס עשינחדּב
 .שטיװָאמַארּבַא בקעי םולש--ּבײהנָא רעד זיא ןעוועג
 ןךופ ,ןרָאװעג רע זיא ,ןעוועג זיא רע סָאװ ,סָאד טינ ןוא

 ןַארּפש ןייז ןופ רעטקַארַאכ םעד ויּב םינָאדװעסּפ סעשטיװָאמַארּבַא

 ײנעמ ןיא ,ןדלעה עגייז ןופ רעטקַארַאכ םעד זיּב--רעמ ךָאנ--ןוא

 צטשלעפעג עטלַא יד ןיא ןעװעג טקנוטעגנייַא םירפס רכומ ילעד

 טגָאמרַאפ .עריטַאס רעשידיי רענעפורעג ױזַא רעד ןיא ,ןעמרָאפ
 עצנַאג סָאד סָאװ ,טּפַארק יד שטיװָאמַארּבַא בקעי םולש רעּבָא

 ןפַאש םוצ טלמַאזעג ןרָאי רעקילדנעצ ליפ ױזַא טָאה קלָאפ
 עקידלַאװג יד רע טגָאמרַאפ .טצונעגסיוא טינ ןפַאש םוצ יז ןוא
 ,ןּבָאה וצ ףרַאדַאּב רעּבײהנַא רעד ,רעתמא רעד סָאװ ,טפַארק

 טּבעגסױא רע טָאה ןעמרָאפ ענעּברָאדרַאפ עטלַא יד ןיא ןוא
 רעשידיי רע+ ןופ רענייטשלקניוװ יד טרעיומעגנייא ,םינינּב ענייר
 ,ֿבײהנָא ריא ןּפַאשעג ,רוטַארעטיל

 רע טָאה ןײלַא ךיז ןיא .טגיזַאּב ןחדּב ןטלַא טעד טָאה רע
 ןופ טלַאהניא רעשיטע רעד ,טלַאהניא רעײנ רעד .טגיזַאּב םיִא
 יד .ןפַאש ןיז ןופ ןעמרָאפ יד טרעטשעצ טָאה ןכַאש סעלעדנעמ
 ןיא קלָאפ ןופ סיירג יד זיא םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ סיירג

 רענעי ןיא טָאה קלָאפ סָאד טּפַארק=טגנופַאש ליפיו ,טייצ רעד
 טקנוּפ ןוא .ןּבעגעגּפָא ןעלעדנעמ סע טָאה ליפוזַא ,טגָאמרַאפ טייצ
 =כרוד טַאהעג טינ טייצ רענעי ןיא ךָאנ טָאה קלָאפ סָאד יװ ױזַא
 רשפא ןוא -- ןהדּב םעד ןופ הפוקּת יד טקידנערַאפ טינ ,טכַאמעג

 ס"מ עלעדנעמ ךיוא טָאה ױזַא--ןּביוהעגנָא טשרע ןַאד ךיז יז טָאה

 ןעגייז ןעמרָאפ עטלַא יד .ןעמרָאפ עטלַא יד טגיזַאּבןצנַאגניא טינ



 106"ה ּבײהנָא רעד

 =ץגנײרַא ללּכ ןיא ךיוא טייצ רעזנוא---טייצ רעגנַאל ַא ףיוא ךָאנ
 ,קיאעפסנּבעל ןּבילּבעג---טנכער

 ןענייז עלַא .םיא ןופ סוחי םעד עלַא ןעיצ רעּבירעד ןוא
 ---עניילק רָאג ןוא ערעסערג יד ,ערענעלק ןוא עסיורג יד---רימ
 סעלעדנעמ ןיא רָאנ .ךעלקיניא סעלעדנעמ רימ ןענייז עלַא
 ךיוא טָאה רע ןוא ןחדּב רעד םויה דע ךָאנ ךיז טניפעג החּפשמ
 | ,וירבפסוחי ןפיוא טכער סָאד

 :עטיל רעשידיײ רעד ןופ ּבײהנָא רעד זיא ס"מ עלעדנעמ
 ץלַא ךָאנ זיא סָאװ ,ךָאנ ךיז טיצ סָאװ ,ּבײהנָא רעד רָאנ ,רוטַאר
 זיא ךעלקינײא יד ןופ רעװ ,ןיוש ןעמ טעז טציא .ּבײהנָא ןַא
 :ײװ טעװ רעװ ןוא ןּביילּב וצ רוד ןשירַארעטיל ַא ןָא טּפשמרַאפ
 יד ךָאנ זיא רעּבָא לייוורעד .טייק רעד ןופ ןעגניר יד ןדימש רעס
 ןופ ןסיזַאפ עלַא יד ןעגנַאגעגעגכרוד טינ רוטַארעטיל עשידיי
 2 .יּבײהגָא סעלעדנעמ

 ,רעד ,רעּבײהנָא רעד ,רעתמא רעד רעּבָא רע זיא ןייז
 קידנעטש ןיוש טעװ רוטַארעטיל עשידײ יד ןעמָאנ סעמעװ
 .ןָאפ ריא יװ ,ןגָארט

 ,.!םיא ערע ןוא גנוטכַא

 ,(1910 עשראװ ,ךובלמאז ,"םירפס רכומ עלעדנעמ,)





 .רעזעל ןוא רעכיּב
 ניוז ַא ןוא רעכיּב עשידיי לי פ יוזַא לָאמנייק ךָאנ זיא'ס

 :תומּכ רעד ןגעו ךיז טלדנַאה סע .ןענישרע טינ רעכיּב עשידיי
 ,רעכיב יד ןופ סיורג רעד ןוא לָאצ

 עטסרעייט סָאד --- ךילטינשכרוד -- טָאה גנַאל טינ רָאג ךָאנ
 ןופ ןײטשַאּב טגעלפ עטסערג סָאד ןוא .ּפָאק 30--20 טסָאקעג ךוּב
 .יישרע טגעלפ זיירּפ ןרעכעה ַא טימ ךוּב רעסערג ַא ,ןגיוּב 65
 | .ןלַאפ עטלייצעג ןיא ןענ)

 וליפַא ,200 ןופ ְךֹוּב שידיי ַא טייהנטלעז ןייק טינ זיא טציא
 שידיי ַא ןופ זיירּפ רעקיסעמ רעד ןרָאװעג זיא---לּבור ַא .ןטייז 0
 ,ךוּב

 ,טינ גנוטיײדַאּב ןייק טְקַאפ רעד טָאה ךיז רַאפ ןוא ןײלַא
 .טטוג יד ןהעז וצ טינ ךָאנ זיא זיירּפ ןופ ןוא ןגיוּב לָאצ רעד ןופ
 טקַאּפעג קרַאמ-רעכיּב רעד טציא זיא ן'תמא ןיא ןוא .ךוּב ןופ טײק
 ,ןטרעװ עשירַארעטיל טימ יװ ,ןרַאּבפױק טימ ,"הרוחסח טימ רעמ
 טינ רעמ זיא ,ןעניישרע סָאװ ,רעכיּב יד ןופ לייט רעטסערג רעד
 ןָאק ןעמ ,רעמ ךָאנ ןפַאש ןייק טינ רעּבָא ,לַאירעטַאמ-עזעל ַא
 .רעירפ יװ ,רעמ ךסַא רעכיּב עקיטשינ ןעניישרע טציא זַא ,ןגָאז
 ,ןינּב:רוטלוק רעזנוא ןיא ןּבײלּב טעװ עקיטציא יד ןופ רעכיּב לָאצ עניילק ַא רָאג ןוא

 | | ,ךילרעניא טפַאשלעזעג רעזנוא ןיא רָאפ טציא טמוק סע סָאװ ,םעד ןופ ןמיס א יה ,גנוטײדַאּב עסיורגַא טָאה טקַאפ רענעזיװעגנָא רעד רָאג
 .על רעכילגעמרַאפ רעד :ןזיװַאּב ךיז סָאה רעזעל רעײנ ַא

 .ג עמ ר ַא פ רעד טפיוק ןוא טזעל טציא ,ךוּב ןשידי ןופ רעפליוק ןוא רעזעל רעקיצנייא רעד ןעוועג רעטעּברַא רעד זיא רעירפ .רעז
 .ץג:וזַא רעד--סָאמ רעסיוועג ַא ןיא--ןוא תיּב הלעּב רעכיל
 - ,ףוּב ערעייט סָאד ךיז טלַאה עדייב יד ףיוא ,טנעגילעטניא רענעפור
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 טוג רעײז ןרעװ קרעװ סי'מכילע:םולש זַא ,טגָאז ןעמ

 יעג ןעועג רעירפ ןענייז קרעװ ענייז עלַא ,ךיז טכוד .טפיוקרַאפ

 *רע טציא .ןרושָארּב ןוא ןּבַאגסױא עגיליּב ערעדנוזַאּב ןיא טקורד

 .טּפיוק ןעמ ןוא .ןזיירּפ עכיוה טימ רעדנעּב עסיורג ןיא יז ןענייש

 זיא קרעװ ענייז ןופ רעפיוק.טּפיוה רעד זַא ,קפס ןָא זיאס ןוא

 .תיּבה:לעּב רעכילגעמרַאּפ רעד

 רַאפ ןדָאּב ןלעירעטַאמ ַא טרעכיז סָאד טָאװ ,םעד ץוחַא

 "נידַאּב עקיטסייג יד ןטוג ֹוצ סָאד טרעדנע ,רוטַארעטיל רעזנוא

 ,טסקַאװ רוטַארעטיל עשידיי עיינ יד ןוא ,ןעגנוג

 רעזנוא טדָאשעג טָאה תוּבס ערעפיט ,ערעדנַא ליפ ןשיווצ

 םכילע=םולש ןוא ץרּפ .רעזעל עריא ןופ טײקיטרַאנײא יד רוטַארעטיל

 ױזַא זיא ןּביירש רעייז םגה ,םוקילּבוּפ ןייא רַאפ ןּבירשעג ןּבָאה

 =םעג טשינרָאג טעמּכ ןָאק םענייא ןופ רעזעל רעד זַא ,ןדיײשרַאּפ

 רעזעל ,ענעדיישרַאפ ךילטנגייא ,עדייּב ןוא ,ןטייווצ םעד ייּב ןענ

 ינגעק ןוא ענעדײשרַאפ עדייּב ןזעלעג קַאמשעג ןּבלעז ןטימ ןּבַאה

 טַאהעג טינ טָאה םוקילּבוּפ סָאד יװ ױזַא ןוא ,רעּבײרש עכילצעז

 .ניא ןשימפיונוצ עדייּב סע טגעלפ ,קַאמשעג ןטעדליּבעגסיױא ןייק

 ליפ רעעז ןוא רעעז ןפערט טציא וליּפַא ךָאנ ןָאק ןעמ .םענייא

 *ץיווש םעד--ןיצרּפ ייּב -םּתסה ןמ ,ןעניפעג ןוא--ןכוז סָאװ ,רעזעל

 סע--רעּבירעד ךיוא ןוא .עשיגַארט סָאד--ןעימכילע-םולש ייּב ןוא

 רוטַארעטיל ןייק ןיא זיא -- תוּבס ערעקיטכיוו ערעדנַא ָאד ןענייז

 רעדנַא ןייק ןיא ;זנוא ייּב יװ ,ןשלעפ וצ טכייל ױזַא ךילגימ טינ

 .ּבוּפ ןייא רַאפ ,םוחּת ןייא ןיא ןעמַאזוצ טינ ןעייטש רוטַארעטיל

 . "עװָאנישַאמז ,רעלטסניק ןוא תוכאלמ-ילעּב עשירַארעטיל ,םוקיל

 | .רעפעש ןוא רעּביײרש

 יַאנ טלַאה םלוע רעד .םלוע ןייז רעדעי ךיז טָאה טרָאד

 רעד טָא רעּבָא .ןואג ןטשרע םעד רַאפ רעּבײרש ןייז ךילריט

 ןופ םוחּת ןיא טינ לגרה-תסירד ןייק ןיוש טָאה "ןואג רעטשרעװ

 טײצ רעטצעל רעד זיּב טעמּכ זיא זנוא ייּב .םלוע ןרעדנַא םעד

 ,םלוע ןייא רָאנ ןעוועג

 | .סָאד ךיז טלייט טציא ןוא

 זיא סָאװ ,עקינייז רָאד טמענ ןוא תיּבה:לעּב .רעד טמוק סע
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 ףעזעל ןוא רעכיב

 טָאה רע .םיא רַאפ ןרָאװעג טכַאמעג ןוא םיא ֹוצ טנעָאג קיטסייג
 ,ףיורעד טכער עלוֿפ סָאד

 ןופ לייט א , רעייגטימ תיבה:לעּב רעד טָאה ןטייז ייווצ ןוֿפ
 ןעירארעטיל ןבלעז םעד ןופ האנה ךיוא טָאה רעזעל ןקידרעירפ
 ,שיײיי טנעײל יז זַא ,ץנעגילעטניא רעד ןופ לייט ַא .סםטכעקעג
 -שידיי ןוא ?עטנַאטערעטניאז סָאד ,עשיּתּבה-לעב סָאד ךיוא יז ליוו
 ,עקייציוו-ךיל

 ,ךיי רעד .רעזעל ַא ךָאנ סיוא זייווכעלפיּפ ךיז טלייט סע ןוא
 ?תמא רעד ןופ רוטַארעטיל רעשידי רעײנ רעד וצ טמוק סָאװ
 ,טנעגילעטניא רענעפורעג=זַא רעד ןוא ,רוטלוק רעטלַא רעשידיי
 ;רוטלוק רענעגייא רעד וצ ,דמערפ רעד ןופ קירוצ טמוק סָאװ

 9620 ראורנעפ ,טשראלק



 "וַּב הּוחל רֶכ

 עשידיי יד ,עטלַא יד טרעטשעצ ןרעװ סע ךיג הנושמ יו
 !ןּבעל רעזנוא ןופ ןעמרָאּפ

 -ַאּב םוצ טמוק סע ןעוו ןטלעז רָאנ ,סָאד רימ ןעהעז עלַא

 ןקרעמַאּב רימ ןעוװו ןטלעז ,טהעז גיוא סָאד סָאװ .,ןייזטסואוו
 זַא ,ָאטינ ןיוש זיא ,ןעוועג ט שרָא קָא ךָאנ זיא סָאװ ,סָאד זַא

 טייהדגיק רעזנוא תעּב ןּבָאה ,ןשטנעמ עגנוי ךָאנ ,רימ סָאװ ,סָאד

 ןיוש ,ָאטשינ יװ טעמּכ טציא ןיוש זיא ,ןהעזעג זיוה ןשידיי ןיא

 .ָאטשינ ןצנַאגניא
 לװ ,זעל ךיא .טּפירקסונַאמ ַא םענייא רַאפ זעל ןוא ץיז ךיא

 רכז; רעד -- ךיא זעל -- ריט ןרעּביא .ןּבירשַאּב זיא זיוה שידיי ַא

 טלעטש .זיוה ןשידיי ןופ רעיורט רעטכלַאקרַאפיטינ רעד ,"ןּברוחל

 ףרַאד סָאד--"ןּברוחל רכזח :זעל ךיא ןעמעו רַאּפ ,רעד ּפָא ךימ

 *קערש ,רָאלק טרעוו לָאמַא:טימ ןוא ...ןקירדסיוא רעכילטייד ןעמ

 ,ןּבײרשַאּב ,ןשטײטרַאפ ןיוש ןעמ ףרַאדַאּב טציא זַא ,רָאלק ךיל

 ליײװ ,ןהעזעגסיוא לָאמַא טָאה "ןּברוחל רכז; רעד יװ ,ןלייצרעד

 סָאװ ,'ד לע יד ןקילָאמַא םעד טָא טציא טהעז סע רעװ ןטלעז

 -עג זנוא טימ לָאמַא זיא סָאװ ,ןענָאמרעד זיוה ןשידיי ןיא טגעלפ

 טציא .ןרעװ לָאז סע ,ףרַאד ןעמ סָאװ ןוא טציא זיא סָאװ ,ןעוו

 ,טינ סָאד ןעמ טהעז
 'טימ לּכה:ךס !לָאמַא ןעוו --..יד לע יד ןקילַאמ ַא םעדי

 זגוא ייּב לטעטש ןיא זיוה ןייא ןייק זיא קירוצ רָא קיצנַאווצ

 זיוה ןייק ןיא ןיוש זיא טציא ,"ןּברוחל רכזז םעד ןָא ןעוועג טינ

 | - ײָאטשינ ןּברוחל רכז ןייק זנוא ייּב

 "רעד ףיוא לָאמַא טָאה רעּביײרש רעשיסורַא .!ט כלַאקרַאפ

 .סיוא ,טציילפרַאפ ףרָאד עשיסור סָאד טָאה סָאװ ,"רוטלוקפ רעיינ

 ײללעטניא רעד טָא ,."עיצַאזיליוויצ עשירעכַאמקירַאּפ ידק :ןעירשעג
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 :שרַאפ טָאה ןוא ןעמוקעג זיא ליּבשמ רעשידיי רעד ,רעכַאמקירַאפ-טנעג
 םעד ןופ טייקנייש עטלַא יד--קאמשעג ןייז טױל---טצוּפַאּפ ,טרימש
 טָאה ,רעיורט ןקיטכירפיוא ןוא ןרַאּבלטיממוא ןייז ,זיוה ןשידיי
 ,ןּבעל עשידיי סָאד ,זיוה עשידיי סָאד טריזיליוויצ שירעכאמקירַאּפ
 ףױא ,ןטרעװ עלַא ,ןטייקנייש עלַא ,ןעמרָאפ עלַא טרעטשעצ ןוא
 :טשַאװעגסיוא טכעלש ןיא טנַאה ןייז חוּכּב דָארג זיא רע עכלעוו
 ןטסעמרַאפ ןצ טעשונַאמ םענ

 .ןרעוו טרעטשעצ .ןפרַאד ןוא ןזומ ןעמרָאּפ עטלַא ,ךיא סייוו
 סָאד סָאװ ,דוס רעד טגיל ןירעד ,טוג ויא סָאד ןוא ,ןּבעלּפָא ןזֹומ
 .עג ,רָאנ ,קיּברַאפ:ךילדנעלּברַאפ ױזַא ןייז ןָאק ןוא ױזַא זיא ןּבעל
 -רָאפ עטלַא יד ןופ עלופטרעוו סָאד טּבײילּב זנוא יב טינ ,ךילגייוו
 -ָאל--,ךיז טדימש ,השוריּב עייג יד וצ רעּביא ןח רעייז טייג ,ןעמ
 ןטלַא ןופ טָאה ץ ר פ סָאװ ,קורדסיוא ןכילדליּב םעד ןצונַאּב רימ
 .,רונש עגעדייז יד ,טייק ענעדלָאג יד ךיז טיצ--טבעלעגפיוא רפס
 .רָאפ עטלַא יד טָאטשנָא ,ךיא סייוו ,ףיוגוצ תורוד עלַא טדניּב סָאװ
 ךיא ןוא עּכלעז סָאד ןּבָאה עיינ יד ןוא ןפַאשַאּב עײג ןרעװ ןעמ
 רָאנ ,עטלַא יד יװ ,ןריטסיוקע וצ טכער רעסערג ַא ךָאנ טייצ רעײז
 ?עיצַאזלליוװלצ עשירעכַאמקירַאּפװ עשידיי יד סָאװ ,ןעמרָאפ עיינ יד
 ךיז טייק רענעדלָאג רעד ןיא ,טינ גניר ןייק ןּבָאה ,ןפַאשַאּב טָאה
 ,ןרימשוצנײרַא

 ןייז דיי רעטריזיליויצ רעד טָאה ,ךיז ךיא ןָאמרעד ,טָא
 :ַאנָאלצַאנַא ןדיי ַא ייּב גנַאל טינ ןהעזעג ּבָאה ךיא ."ןּברוחל רכזח
 :רעדָאמ ַא שיט:סטעּברַא ןייז רעּביא ,טעגיּבַאק ןיא ,ןיוה ןיא טסיל
 ,ךיז טכוד) טעּברַא ענייש אקוד ,לטערּב:זנָארּב ַא .ןּברוחל רכז םענ
 ףמע דעּב םויה תישע המח :טפירשפיוא ןַא טימ (טעברַאפלאלצב/
 לטערּב ַאזַא לָאז סָאװ ,ןרעדעי זַא ,רעכיז ןיּב ךיא ןוא ? ךצראו
 ןגױא עגע פא טימ סע לָאז סָאװ ןוא ,ןהעזרעד זיוה ןשידיי ַא ןיא
 ,קערש ןכילרעניא ןופ ןרָאװעג טלַאק טלָאװ ןרעדעי זַא ,ןהעזרעד
 .צעל רעד םיא רַאפ טייטש טָא זַא ,ןליפרעד ןזומ טלָאװ רעדעי זַא
 ןוא המשנ רעשידיי רעד ןופ לטכיל סָאד טקנַאצ טָא זַא ,די רעט
 ,ךיז ןשעלסיוא .םייּב טלַאה

 .ןיא סָאװרַאפ רָאנ ,סָאד ןעמ ןומ ,רעכיז ךיא ןיּג ,ןליפרעד
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 זנוא ןופ לטנעצ ןיינ .ןזײװַאּב וצ רעווש הנושמ זיא סָאד ,ױזַא סָאד
 שיט ןרעּביא ךיז ייּב ךעלטערב ענױזַא ןטלָאװ סָאװ ,ןדיי ןענייז
 וצ רעווש קידָארומ סָאד זיא לטנעצ ןיינ יד ןוא .ןעגנַאהעגפיוא
 טינ .וצרעד ןּבָאה ןעמ ףרַאדַאב רעטרעװ ערעדנַא רָאג ,ןזייװרעד
 ,ךילנייוועג טצונַאּב ןעמ סָאװ ,יד

 =סיוא ,שלַאפ ,ּבָארג ,רקש--זיא לטערּב ַאזַא לייוו ? סָאװרַאפ
 ,טיג רקש ןייק לָאמנײק טגָאז קלָאפַא ,טרעלקעגוצ ,טכַארטעג
 קלָאּפ ַא ,וצ טינ טכַארט קלָאפ ַא ,קיטכירפיוא קידנעטש זיא קלָאפ ַא
 ןרעוו ןָאק ,ךילדנעטשרַאפמֹוא ןייז ןָאק ,טפַאש קלָאפ ַא סָאװ .טפַאש
 טיג לָאמנײק טעװ סע רָאנ ,דמערפ ןרעװ ןָאק ,ךילדנעטשרַאפמוא
 ,ערעווש ַאזַא -- ,ךיניע ןיב תופטוט -- ןיליפּת ,ןגיל ַא יו ןהעזסיֹוא
 ןטוורוס ןיא ןעייג סָאװ ,ןשטנעמ רַאּפ ךַאז עכילריטַאנ-טינ ַאזַא
 סע טעװ ךָאד ןוא ,ּפָאק ןפױא טיה ןגָארט ןוא ןקַאשודיּפ ןוא
 ןיא ןוא .ןגָאלרַאפ ןהעוסיוא טינ רפוּכ ַא ןליפַא ,ןדמערפ ַא וליּפַא
 סָאװ ,רעד סָאד טָאה טכַארטעגוצ ,רקש רעד ךיז טליפ לטערּב ַאזַא
 | .קלָאפ ןופ ןסירעגּפָא זיא

 ךיז ,קלָאפ ןיא טייטש סָאװ ,רענייא סָאד טלָאװ ױזַא יו
 -- רעצנַאגַא ןָאיצַאנַא רעּבא ,טלעטשעג קלָאפ םעד רעּביא
 . "?קלָאפ ןייד רַאפ ןָאטעג וט סָאה סָאװװ

 ךיז ןָאק יװא יװ ,ןזייװַאּב עשידי סָאד ךיז ןָאק ױזַא יו
 ?הוומ ענרעדָאמ ַאזַא ןדימשנײרַא תורוד יד ןופ טייק רעד ןיא
 --עכַאפגייא ,עטושּפ ,ןליפעג ערַאצלטיממוא טגָאמרַאפ קלָאּפ סָאד
 ןיא רעיורט זיא ןּברוחל רכז ַא. --- רעטרעוו יד ןופ ןיז ןטוג ןיא
 ,ןעועג דניק ַא זיא רע ןעוו ,רזנייא סָאד טהעז .ןצנוק ןָא ,תוטשּפ
 =רַאֿפ קלָאפ סָאד .ןּבעל ןצנַאג ןפיוא ןצרַאה ןיא םיא סָאד טּביילּב

 טייג טָא רָאנ .טרעווילגרַאפ זיא הזוזמ ַא ,סָאטַאּפ ןתמא םעד טגָאמ
 ריא טרעה ,ןיײרַא לוש ןיא ,זיוה ןיא הזוזמ ַא טָאה סָאװ ,דיי רעד
 ,סָאטַאּפ םעד ,"דחאק ןופ סָאטַאּפ ןטס'תמא םעד ,ןטסערג םעד
 סריסמ ףיֹוא טייקטיירג עטושּפ ,טייקטיירג תמ א ּב טגָאמרַאפ סָאװ
 ..שתוכלמ יגורה הרשע יד ןופ שפנ

 ריא טַאה ?לטערּב ןזעיצנעטערפ םעד ןיא תוטשּפ ריא טָאה
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 ַאּפ רעד רָאנ ,ָאד זיא סָאטַאּפ ? םיא ןיא סָאטַאּפ -ןשידיי ,ן'תמא -
 .םירָא קידיארומ ןוא ןקורט ,טכַארטעגוצ ּבָארג ,שלַאפ זיא סָאט

 עטכַארטעגוצ:טלַאק יד ,תולד רעלערוטלוק רעד טָא ןוא
 רעקידרעירפ רעזנוא ןופ טרָא ןפיוא ןעמוק ךעלטערּב:"לאלצּבז
 ןכילקריוו םעד ןופ טרָא ןפיוא ,טייקכייר רעכילנייוועג:טינ תמאּכ
 | ...ןֿפַאש-סקלָאפ

 ֹּפֲא ךיז ןּבָאה הלּכשה רעד ןופ לקינייא רעד ןוא ןוז רעד
 .רָאפ-סנּבעל עשידיי ערעזנוא עלַא טעמּכ ןּבָאה ,קלָאפ ןופ ןסירעג
 קַאמשעג ןָא ,טּפעלשעגנָא סעּפע ייז טָאטשנָא ןוא טרעטשעצ ןעמ
 טכַאמעג ןּבעל רעזנוא ןוא ,דמערפ רעד ןופ ,שוח ןשידיי ןָא ןוא
 !? קירוצ טײצ טינ זיא יצ ,םירָא-ךילדנעש ןוא יורג

 ,1910 ץרעמ

)8( 
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 ןּברוח ןפיט םעד ןטסעמוצסיוא ךילגימ טינ ךָאנ זיא סע
 .ןּבעל ןלַאנָאיצַאנ רעזנוא ןיא טכַארּבעגנײרַא טָאה המחלמ יד סָאװ
 ריא ןופ טעּפמיא רעקידלַאװג רעד ךָאנ טָאה טרעהעגפיוא טינ
 עקידמיואמ יד זַא ,ןייז רָאג ןעק סע ןוא טפַארק רעקידנרעטשעצ
 ,טינ ןענייז המחלמ רעטסקינייװסױא רעד ןופ רָאי ןבלַאװטפניפ
 2קינייװעניא תומחלמ הפֹוקּת רעצנַאג ַא ןופ ּבײהנָא ןַא יװ רעמ
 םעד ןופ תודוסי עלַא ןעלצרָאװסױא ןוא ןכערּב ןלעװ סָאװ ,עטס
 ,ןרעיודעג טעװ הפוקּת יד רעגנעל סָאװ ןוא ,רדס:טלעוו ןקיטציא
  ,זנוא ײּב ןּברוח רעד ןרעוו (ןָאק--סלַאפנדעי) טעװ רעטיט ץלַא
 ַאזַא ךָאנ ןרעוו טיובעגפיוא ןענעק רימ ןלעװ יצ ,סייוו רעװ ןוא
 יי / .ברוח

 זיא ,זנוא טימ ןהעשעג ןיוש זיא סָאװ ,סָאד וליפַא םורָאװ
 ,קלָאפ ַא ןופ םויק ןרַאפ ךילרעפעג גונעג |

 סָאװ ,קלָאפ ץנַאג ַא ,זנוא ןסירעצ המחלמ יד טָאה לּכ:םדֹוק -
 עקשטינילק ןוא עניילק ףיוא ,דנַאל ןייא ןיא טניואוועג טָאה
 ,תוכולמ ענערָאװעגײנ יד ןופ ןצינערג יד ןיא עטמיוצעגנייא ,ןלייט
 -:עפסנפַאש רעזנוא טרענימעג סיוועג ןוא ןטלָאּפשעצ טימרעד ןוא
 סור ןיא ןּבעל-רוטלוק ןסיורג ןקידרעירפ םעד טָאטשנָא ,טייקיא
 ,ךעליהכולמ ענױזַא ןיא טמיוצעגנייא רעטציא רימ ןענייז ,דנַאל
 .לערוטלוק ןיילַא ןענייז רעקלעפ עקידנשרעה ענעגייא ערעייז סָאװ
 ?סיה ןענייז ייז רעדָא .ןסקַאװרעד טינ ךילטפַאשלעזעג ןוא םירָא
 ןעיוּבוצסױא קיאעפ טינ ןענייז ייז זַא ,ןכָארּבעגנייַא ױזַא שירָאט
 רעשירָאטסיה רעד סָאװ ,םינכש עלַא ואו ,ןינּבהכולמ ןטסעפ ַא

 יעג ןענעק ךיז ןלָאז ,דנַאל ןייא ןיא טריפעגפיונוצ ייז טָאה לרוג
 ןעמונעג ןּבָאה רימ סָאװ ,לײטנָא םעד טָאטשנָא ,ןּבעלפיונוצ םיור
 -=עגיײנ.יד ןיא טציא רימ ןעייטש ,דנַאלסור ןופ ןּבעל:הנידמ ןיא
 רעד וצ קיטליגכײלג ןוא ויסַאּפ ,טײז ַא ןָא תוכולמ עטע וליִּב
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 טכער ענעגייא ערעזנוא וליפַא ןוא ,דנַאל ןופ טעּברַא-יוּב רעצנַאג
 ןפמעקוצסיוא תוחוּכ ענעגייא יד טימ תלוכיּב טינ ךיוא רימ ןעניײיז
 ,בצמ ןקיטציא רעזנוא ייּב

 ,ךיוא טציא רימ ןענייז ,ןציז רימ ואו ,ןטנגעג עלַא ןיא
 ,חמחלמ רעטעוועשוּבעצ רעד ןֹופ ןטייצ עטסגרע יד ןיא יו ףיילג
 :ןּבעל ןוא סנגייא ןופ טייקרעכיז רערַאטנעמעלע טימ טנרָאװַאּב טיג
 ןיא ןעמָארגָאּפ רַאפ דחּפ ַא טגיל םיצוּביק ערעזנוא עלַא ףיוא
 נָא עפיט ַאזַא טלעװ רעד ןיא ןעוועג טינ גנַאל ןיֹוש טא ןיתמא
 ןעײטשרַאפ ןילַא רימ ןוא ,טציא יװ ,זנוא וצ האנש עטגנערטשעג
 ןעניפעג טיג ןענעק ןוא ,האנש עכילרעפעג יד ןליטש וצ יװ ,טינ
 עטרעשַאּב ערעזנוא טימ ןּבעלוצנעמַאזוצ ךיז וזַא יװ ,ןפוא ןייק
 | ,םינכש

 .םיואמ ,בצמ רעשימָאנָאקע רעזנוא זיא רעקידמלואמ ךָאנ ןוא
 םיא ןופ טּפיוהרעד ןוא םיא ןופ ףוס:לכ-ףוס לײװ ,רַאפרעד רעקיד
 .ירהעגיא רעזנוא ןיא טײקיטנעהּפָא עקידלַאװג רעזנוא ךיז טמענ
 תאנש רעד ןופ טייקיטפיג ןוא טײקפרַאש יד ןוא ןּבעל ןטסקינ
 .ןסלורד ןופ זנוא וצ

 עכילבײרשַאּבמוא ,עכילנייוועגמוא יד ןופ טינ ךיז טדער סע
 ,עקידתוורוכַא יד ןופ ,טכַארּבעג טָאה המחלמ יד סָאװ ,ןקילגמוא
 רעטנזיוט רעקילדנעצ טכַאמעג בורח ןּבָאה טָאװ ,םישוריג עשינַאּפש
 - צג ןוא עטעדנואוורַאפ ,עטעיגרהיעג יד ןופ ,סעילימַאּפ עשידיי
 .רַא רעלַאנָאיצַאנ רעוא ןופ ןעמוקעגּפָא ןענייז סָאװ ,ענעגנַאּפ
 יד ןליפַא ,המחלמ רעד ןופ ןדנואו עלַא יד טָא .,.טּפַארקיסטעב
 .עג ַא ןיא טלײהרַאפ שימָאנָאקע ךיז ןטלָאװ ,ייז ןופ עטסכילקערש
 עריא יו ,המחלמ רעד ןופ ןקילגמוא יד יֹוזַא טיג .טייצ רעסיוו
 ןיא ּפמוז םעד .בצמ ןשימָאנָאקע רעזנוא טרעטשעצ ןּבָאה ןקילג
 ךי: טָאה סָאװ ,ןגער רענעדלָאג רעד ןפַאשעג טָאה ןבעל רעזנוא
 :צעל יד טּפיוהרעד ןוא המחלמ רעד תעּב טלעוו רעד ןיא ןטָאגעג
 ןברָאדרַאפ ןוא טרעדנעעג המחלמ יד טָאה םוטעמוא .רָאי 3--2 עט
 ןענייז סָאװ ,תוסגרּפ ערעזנוא טָאה ןוא ןבעל ןשימָאנָאקע םעד
 ןוא זייווכעלסיב רָאנ ךיז ןּבָאה ןוא עקנַארק ןעוועג ךיוא רעירפ
 :עג ,עפיט ןָא .ךילרעפעג טכַאמעג ןיטולתל ,טרעסעּבעג ךילעמַאּפ
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 סָאװ ,ץלַא ןגעו םיניד עּברַאה טימ ,ןעלצרָאװ עשימָאנָאקע עטנוז

 ןגעװ ןפירגַאּב עכַאװש ץנַאג ןוא ,"םוקמל םדָא ןיּבז םוצ טרעהעג

 רימ ןּבָאה ,ורבחל םדָא ןיּב ןטיהוצּפָא ביוחמ זיא ןעמ סָאװ ,םעד

 ,טנעמָאמ םעד ןצונוצסיוא ןָאטעג זָאל ַא ערעדנַא עלַא יװ רעמ ךיז

 :סואימ יד ,ןּפַאכ ךיז טזָאל סָאװ ,םעד ןופ רעמ סָאװ ןּפַאכנײרַא

 :ָאיצַאנ עשידיי ןימ ַא ןרָאװעג זיא יירעלכומש ענעּברָאדרַאפ עקיד

 =ֹרַא יד ףיוא יז טסערפ עמַאקרַאס עטכעלש ַא יװ .הסנרּפ עלַאנ

 ןצנַאג ןרעּביא לעטשּפָא ןָא ךיז טײרּפשרַאפ ,ןלייט עטנוזעג עקימ

 יד ןיא יירעלכומש יד .הנּכס ןיא םויק ןייז טלעטש ןוא רעפרעק

 'עג בורח טָאה טייז רענעי ףיוא עיצַאלוקעּפס ןוא ןטנגעג עגיה

 ?עקרעװטנַאה רעזנוא טרעטשעצ ,לדנַאה ןלַאמרָאנ רעזנוא טכַאמ

 .רַא רעשיזיפ וצ ןליו םעד ןצנַאגניא טעמּכ ןטָארעגסױא ןוא ייר

 רָאנ ,זנוא ייּב ןעוועג ןיילק ץנַאג ןָא דימּת ןופ זיא סָאװ ,טעּב

 יא ןגיטשעג רעהפיוא ןָא ןוא רעכיז רעּבָא ,זייווכעלסיּב טָאה סָאװ

 סָאװ ,טעּברַא עכיל צונ עמוס יד .ןרָאי קילדנעצ רָאּפ עטצעל יד

 | .ןרָאװעג ןיילק:קיטשינ זיא ,טלעװ רעד ףיוא ןעגנערּב רימ

 ןעגנואיצַאּב יד ןרָאװעג ךילדנייפ ױזַא ןענייז םעד ּבילוצ

 ויא סע יװ ךיז ןזומ רימ עכלעװ טימ ,םינכש יד טימ טרעזנוא

 ליופ ױזַא קינייװעניא זנוא ייּב זיא םעד ּבילוצ ןוא ...ןּבעלנייַא

 - ןטרוּכישרַאפ ַא ףיוא ךילנע זיא ןּבעל רעזנוא ןוא ,ןזָאלעגּפָא ןוא

 ,דירי ַא ןופ למוט
 בצמ ןקיטציא םוצ טכַארּבעג זנוא ןּבָאה סָאװ ,תוּביס יד ןוא

 .ןרָאװעג לטּב טינ ךָאנ ןענייז --- ןַאלּפ ןטשרע ןפיוא המחלמ יד--

 רעד ףיוא ןטרַאװ וצ גנַאל רעעז רשפא ןוא גנַאל ךָאנ זיא סע

 יעצ יד קירוצ ןלעטשפיוא ןענָאק ןלעװ רימ ןעו ,טייצ רעקיאור

 הפוקּת ַא רעדָא טייצ ַא טייג סע .ןּבעל רעזנוא ןופ תודוסי עטרעטש

 ןופ ןלַאװק יד ריא ןופ ןדייל ןזומ לּכ םדוק ןוא ,ןרעטשעצ ןופ

 .ּברָאדרַאפ עכילטּפַאשלעזעג .עפיט יד ןוא .הסנרּפ רעשידיי רעד

 ןָא ןּפעלקנָא לּכ םדוק ךיז זומ ,ךיז טימ טגנערּב יז סָאװ  ,טייק

 טעװ הפוקּת יד טָא זַא ,תמא זיא סע בוא ןוא .ועּפרעק רעזנוא

 יא ,רדס.טלעוו םעיינ ַא ןעיוּבסיױא ךיוא רָאנ ,ןרעטשעצ רָאנ טינ

 .יװ ןײרַא טלעװ רעיינ רעד ןיא ןעמוק רימ ןלעװ יצ ,עגַארפ ַא
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 יד סָאװ ,ןצנַאג ןקילָאמַא ןופ רעקיטש יװ רעדָא ,קלָאפ ץנַאג ַא
 ,ךיז טכוד ןטכוד ? ןכָארּבעצ ןּבָאה ןּבעל ןופ רעדער עקידתוירזכַא
 ,ןטנעמירעפסקע עלַאיצַאס עינ יד ןופ ןּברק רעטשרע רעד זַא
 "ןלעו ,בושי ןשידיי ןטכידעג רעזנוא ןיא ןעמוק ןלעװ ייז תעשּב
 המחלמ רעד ןופ דירי רענעגושמ רעד סָאװ ,יד ,רימ ,ןייז רימ
 טמירָארַאפ ךוא טלעג םענעריּפַאּפ א טכַאמעג ךייר זנוא טָאה
 .ןפַאש םוצ תוחוּכ עקידעּבעל ערעזנוא טרעצעגּפָא ןוא

 ;טסײג רעזנוא ןרָאװעג בורח טינ קיד'מיאלּפ זיא ךָאד ןוא
 יב טרעהעגפיוא טינ טָאה ןרָאי עטצעל .יד ןופ למוט ןדליוו ןיא
 רעד ןופ ׁשֵא ןטכידעג ןרעטנוא ;ןפַאש:רוטלוק םוצ ןליוו רעד זנוא
 טליפ סע ;ןשינעפרעדַאג-רוטלוק עתמא ןעילג יירעלדניווש-המחלמ
 :גטיײדַאּב ,ןטייקכילגימ עסיורג טלמַאזעגנָא ץעגרע ןגיל סע זַא ,ךיז
 רעטשרע רעד ןיא ןקעלּפטנַא ךיז ןלעװ סָאװ ,תוחוּכ-רוטלוק עקיד
 טייצ רעד רַאפ ךיז טָאה סָאװ ,לוש עשידי יד .העש רעקיצניג
 טייטש סָאװ ,רעטַאעט עשידיי סָאד ,טלצרָאװעגנײא ןוא טגייווצעצ
 ,ךוּב שידיי ךילטלעוװ סָאד ,תודוסי עטסעפ ץנַאג ףיוא טנייה ןיוש
 ץלא ןענייז סָאד -- שינעפרעדַאּב-ןסַאמ ַא ןרָאװעג טעמּכ זיא סָאװ
 בױא ןוא .קלָאפ ןופ טסײג םענעּבילּבעג ץנַאג םעד ןופ םינמיס
 .תעל זיא ןעגנוגנידַאּב עשימָאנָאקע ןוא עשיטילָאּפ עקיטציא יד ןיא
 ןרעװש רעזנוא ןרעדנע וצ ףיוא ןטקנוּפיץיטש ןייק ָאטינ הּתֹע
 .עגסיוא:שירָאטסוה רעזנוא ןדנעװנָא רימ ןפרַאד ,בצמ ןקידתונּכס
 .פיוא זיא:סע:יוו קידנעטש ןגעלפ רימ ןכלעוו טימ ,לטימ ןטבורּפ
 !ה ג בי ןעיוּב ףרַאד ןעמ .תונוּברוח עלעירעטַאמ ערעזנוא ןלעטש
 ןַא ןפרַאד רימ ,טעּברַאירוטלוק -עטיירּב ןוא עפיט ַא ןפרַאד רימ
 ,גנופַאש:רונלוק עטגנערטשעגנָא

 1918 רעּבמעצעד ,ענליה
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 ,טַאג-עגלַאװַאז ןופ עשזריּב יד
 --טולשה הילע ,ךיז טכוד--סַאג:ענלַאװַאז ןופ עשוריב יד

 ךיז ןּבָאה סָאװ ,תוסנרּפ עסואימ עלַא ןופ עטסואימ יד ןעוועג זיא
 ,זנוא ֹוצ טּפעלקעגוצ לָאמ ןייא טינ ןּבעל ןגנַאל רעזנוא רַאפ

 :טרעװ טימ טלדנַאה ןוא טלדנַאהעג טָאה טלעװ עצנַאג יד
 ֹוזַא .טנידרַאפ רעטייווצ רעד ,ייּברעד וצ טגייל דצ ןייא ,ןריּפַאּפ
 .ריּב יד רָאנ .םלֹוע רדס רעד ןעוועג ,טנייה זיּב תוחּפה לכל ,זיא
 .ירתושממ ףיוא ןטלַאהעג ךיז טָאה טלעוו רעסיורג רעד ןופ עשז
 ןטרעװ ענעּפַאשעג ףיוא ,ןשינעפרעדַאּב עתמא ףיוא ,ןכַאז עק
 סָאװ ,ןכַאז טימ רָאנ ןעלדנַאה ןָאק ,טרעקרַאפ ,עשזריּב רעזנוא
 ןפיא ריסַאק ןופ המיתח רעד טימ :טינ תושממ םוש ןייק ןּבָאה

 ,םיא ףיוא טלָאמ עגסיוא זיא סָאװ ,עלעשטנעמ ןטימ ,לריּפַאּפ2טלעג |
 ,טײקנּבירעצ רעדָא טייקפייטש ןייז טימ ,גנעל ןוא סיורג ןייז טימ
 ףרָאד ןופ טייקנסיוומוא רעטכידעג רעד טימ--טײקטלַא ןוא טייקייג
 ער ןוא המחלמ ןופ וחובו והֹוּת םעד טימ ,לסעג-טָאטש ןוא
 | -.עיצולָאװ

 ,ךַאז עכילנייוועג ץנַאג ַא זיא ןריּפַאּפ-טרעװ טימ לדנַאה רעד
 ;עג רעדָא ןטילעג טינ םיא ןופ ןּבָאה ,רעלדנעה:טינ יד ,רימ רָאנ
 ףיוא ךעלריּפַאּפ טימ לדנַאה ןופ רעּבָא .ןלַאפ ענעטלעז ןיא ןטיל
 ףיוא ןּבָאה סָאװ יד ץוחַא ,עלַא ןטילעג ןּבָאה סַאגיענלַאװַאז
 םעד ןיא םיווּב ןייא ןופ ןוא טיוק םעד ןטָאנקעג לקניו םענעי
 ןשימַאנָאקע ןצנַאג ןפיוא .ריּפֲאּפ ךעלקעּפ יד טלייצעג ןרעדנַא
 ןזיּב רעטעּברַא ןופ ןוא תערצ ַא יװ ןסעזעג עשזריּב יד זיא ןּבעל
 ,רעּפרעק ןפיוא ץערק ןקיזָאד םעד טליפעג עלַא ןּבָאה תיּבה-לעּב

 םרָאפ יד טלעװ רעסיורג רעד ןיא טָאה טנײה זיּב ןוא
 ןוא ןסירעג טינ ןגיוא יד םענייק ןריּפַאּפ.טרעװ טימ לדנַאה ןופ
 ,תוסנרפ ןוא ןטעּברַא עקירעביא עלַא ףוא ךילנע ןעוועג זיא
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 קידיהנושמ ַא יװ ןהעועגסיוא טָאה רעּבָא עשזריב רעזנוא
 ,סַאג ןטימ ןיא ,יּבמופּב .עסַאמירג עזייּב ַא לו ,םינּפ טמירקרַאפ
 ןיא ןדיי טרעדנוה רָאּפ ַא ןביילקפיונוצ ךילגעט:גָאט ךיז טגעלפי
 ּפמוז ןיא סיפ יד ףיוא ךיז ןשטיוט ,ןשוילעּפַאק ןוא ןצלעּפ עטוג
 יו ,למוט ןוא טּפַאשגנע רעקידלּביא ןיא ןוא סַאג:ןפעטס גָאר ןופ
 ןדליוו םעד ךיז ןשיוצ ןעיירד ,עטפושיּכרַאפ רעדָא עטרוּכישרַאפי
 ןויזּב ַא ןוא ןייּפ ַא ןייז טגעלפ סע .תונוּבשח ערעייז ןופ רעטנָאלּפ
 ,ןרֶעדעי ייּב ןוא םלוע ןקידריוקרעמ םעד טָא ייּברַאפ ןייג וצ
 ןעמרָאפ-סנּבעל עקידנעטשנָא רַאפ שוח ַא סעּפע שטָאכ טָאה סָאװ
 ;סיוא רעקידיהנושמ ןייז טגעלפ ,ןטיז:סטפַאשלעזעג עסיוועג ןוא
 ןפיוא ָאד ,ףּכיּת ,שינעפרעדַאּב עקיזגָאטײװ ַא ןפורסױרַא ןהעז
 סָאװ ,יד טָא ןגָאעצ ,שטייּב ןטכייפ ןוא ןגנַאלַא טימ ,לעטש
 ,טינ השוּב ןייק ןוא הּפרח ןייק ןּבָאה

 יד :זומ ןעמ רָאנ ,גָאז וצ ייװ טוט סע .סנייא ךָאנ ןוא
 טינ טרָאד ןעמ טָאה ןדיי ןייק טינ .עשידיי ַא ןעוועג זיא עשוריב
 ןופ טּפוטש סע ןוא קיניײװעניא ןופ טיצ זנוא .ןעניפעג טנעקעג
 ןופ עטסטנוועגמוא יד ןוא ,תוטנרּפ עטנוזעגמוא עלַא וצ ןסיורד
 .לֵאװג ַא טימ ןגױצעגנײרַא זנוא טָאה ,הסנרּפ:עשזריּב:טסָא יד ,עלַא
 רקפה ןיא .ּפמוז ריא ןופ שינעפיט עמַאס רעד ןיא טפַארק רעקיד
 רעטיירב טעליּפשעגרעדנַאנופ ךיז רימ ןּבָאה ןרָאי עטצעל יד ןופ
 זיא ,טנָאקעג ןּבָאה רימ רָאנ יװ טעװעשוּבעג ןוא ערעדנַא עלַא יו
 ,זנוא ץוח ַא ,רענייק ןיהואוו ,סַאג-ןפעטס ייּב ץַאלּפ רעיירפ ַא ןעוועג
 ֹּכ יד ןופ הלבנ יד ןדניש ןייג וצ טַאהעג טינ קשח ןײק טָאה
 ךיז רימ ןּבָאה ,תושממ רעייז ןרָאלרַאפ ןּבָאה סָאװ ,סלּבור יילרע
 ןָאטעג--ןוא קע וצ קע ןופ םיא ןעמונרַאפ ,ןָאטעג זָאל ַא ןיהַא
 .קסע ןיא

 .רַאפ .ָאטינ יז זיא ףואנּבױא .סיוא עשזריּב יד יא טציא
 רימ .טרעדנעעג טשינ רָאג ךיז טָאה קיניײװעניא זַא ,ךיז טייטש
 ןיוש טכעטש יז רָאג .*ןטסָאװ עּבלעז יד טימ ,רעירפ יװ ,ןעלדנַאה
 ןופ ןּוא .עשזריּב עשידיי יד ,ןגוא יד ןיא ,תֹוחּפה לכל ,טינ רעמ
 -- .רעגנירג סעּפע ןיוא ןיוש זיא ןײלַא םִעד

 ,1919 רַאונַאי ,עגליוו



 ,רעטַאעט סָאד
 ,ןטנעמגַארפ

1 

 עטכעלש רעדָא עטוג טימ ,ץימע ןעמוק טגעלפ לָאמ עלַא

 *עגירוטלוק רעזנוא ןופ רונש יד ןסייררעּביא גנילצולפ ןוא ,ןליצ

 יקידנכַאװפױא ..!"ץלַא טסעגרַאפײ :ןריזיטָאנּפיהרַאפ ןוא ּבעוו

 =מוא ןוא דמערפ ןהעזסיוא גנופַאש ענעגייא רעזנוא זנוא טגעלפ

 זיא'ס=יו זייוכעלסיב ןרעװ טינ טגעלפ יז זיּב ,ךילדנעטשרַאפ

 =ךָאװ ןקידרעטייו םעד ןופ ןּברַאפ עכילנייוועג יד טימ טּברַאפַאּב

 רוד רעקידרעטעּפש זיאיס:רעכלעוו ַא טגעלפ קידנעטש ןוא .ןּבעל

 םענעי רעדָא םעד ןופ ּברַאפ עכילקריוו עקידרעירפ יד ןקרעמַאּב

 ךיז ןעמענ ןענַאװנופ ,ןיטשרַאפ טינ ןֹוא השורלירוטלוק לייט

 ױזַא .רבע ןשידיי ןופ ןָאפ ןעיורג ןפױא ןּברַאפ עטנוּב עכלעזא

 יטלעוו עטסלַאינעג יד ןופ םענייא טסייג:סקלָאפ רעשידיי רעד טָאה

 ןסעגרַאפ .ןסעגרַאפ ןוא--ןפַאשַאּב ,ןפַאשַאּב -.רהוז םעד--םירפס

 .לעמרָאפ רעד ןופ ןיז םענעפָא םעד ,רעטרעוו יד ןופ שטייט םעד

 ןײרַא ןגייל תורוד עשיטעקסַא:טרַאדעגסױא ,עטרעקיוהעגנייא ןוא

 ,לטשרוד:סנּבעל עכילטפַאשנדייל יד ןיא תונווּכ:ףוגה:ייונע ערעייז

 ןופ ךעלטיּפַאק ענעגנורדעגכרוד טייקידניז רעטקילײהרַאּפ טימ ,עק

 ןורּכזיסקלָאפ םעד ןופ רונש יד טָאה ץימע ...תודיסח רעטלַא רעד

 .י! ןסירעגרעּביא
 =וצ זיא'ס-יװ ןעגנילעג ךָאד טגעלפ זייווכעלסיּב ּביוא ןוא

 . ןופ ןטיּבעג ערעדנַא ןיא םידָאפ םענעסירעגרעּביא םעד ןפינקוצפיונ

 ןצנַאגניא ןּבילּבעג רעטַאעט עשידיי סָאד זיא ,ןּבעל-רוטלוק רעזנוא

 ןלַאװק-סגנוטכורפַאּב יד ןופ ,טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ ןסירעגּפָא

 ןּבָאה ,רעקלעפ ערעדנַא יװ ךיילג ,עטכישעג:רעשידיי רעד ןופ -

 ןליּפש:סקלָאפ---טסנוק-רעטַאעט ןופ גנַאפנָא םעד טַאהעג ךיוא ךימ
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 יטָאג טימ ןעװעג ןדנוּברַאפ ןענייז סָאװ ,ןעגנולײװרַאפ.סקלָאפ ןוא
 טָאה קלָאפ טגדַאּבּבלַאה ַא ,ןטלוק עועיגילער טימ ,טסניד
 ןיא ןפַאשרעּביא טלוק-ןעיסינָאיד ןשיכירג ַא ,ןדמערפ ַא טנעקעג ךָאנ
 ךרוד ןרעייפ געט:בוט-םוי ןופ טייקילייה יד ןוא טסיײג םענעגייא
 .רענעמ ןוא ןעיורפגנוי עטדיילקעג:סייוו ןופ טכענ:ץנַאט עקידנצייר
 ,ןסעגרַאפ ןוא--ןפַאשעגרעּביא ,םילשורי ןופ רענטרעג יד ןיא טנגוי
 ףיוא ןליװ ןצנַאג םעד טגנערטשעגנָא ןוא טגיזַאּב ךיז טּפַאכעגּפױא
 עגנערטש ַא ןּבירשעגרַאפ .ןעמוקמוא טינ ,ןּבעל ןּביילּב : העשייח
 וצ ןײג טינ ידּכ ,קינעװ טימ ןענעגּונַאּב ךיז :עטעיד עקיטסײג
 ,טפָאװעג ןוא -- ןייז וצ אנקמ טינ ידּכ ,ךיז ןעמױצמורַא ;עדמערפ
 ףיוא יװ ,טלײטעגּפָא טיי ןּבילּבעג זיא ןבעל עקידרעירפ סָאד
 ןּבילּבעג ךיוא ןענייז טייז רענעי ףיוא .טנורגּפָא ןַא ןופ טייז רענעי
 =רַאּפ---טסולסנּבעל עקילָאמַא יד ,טסנוק-רעטַאעט ןופ ןטנעמעלע יד
 ןעוועג רעּבָא זיא רעיורט רעד .ןגעלעג רעיורט ןיא זיא ץלַא ;ןסעג
 ?בשוימ ,עקיאור ךרוד רעטכַאװשעגּפָאיןַא רעיורג ,רעקידעכָאװ ַא
 טָאה טייקיאור.טסיײרט עקיזָאד יד ןוא ,ןעגנונעפָאה-המחנ עקיד
 רעד ןופ לֵאװק רעטשרע רעד זיא ױזַא .ןּבירטרַאּפ םזיגַארט םעד
 . ,ןרָאװעג טנקירטעגסיוא--ןליּפש-בוט:םוי יד--טסנוק=רעטַאעט רעשידיי

 =עּפָארייא ןופ טייצ רעד ןיא ,דלעפ טסיװ ַא טגיל רעטײװ
 :ָאלָאעט ןוא עיפָאזָאליפ ןיא ןָאטרַאפ רימ ןענייז סנַאסענער ןשיא
 ?טסניק ערעזנוא סָאװ ןפַאש .עיגָאלָאליּפ ןיא ,ןיצידעמ ןיא ,עיגָאל
 .דומע רעד ךיז וצ וצ סע טדימש ,לוש יד ןייא סע טגנילש ,רעל
 .רעטסיױלק רעד ךיוא טשרעה ,טלעװ רעסיורג רעד ןיא ,טרָאד
 ?רַאפ גנע ןיא לוש רעזנוא .זָאלגרָאז ןוא ןפָא זיא רענעי רעּבָא
 גָאעט ַא טרעװ רעטסיולק רעד .ט'הגאד'רַאפ ןוא םַאזנייא ,ןסָאלש
 ןוא ןפַאשַאּב ןעירעטסימ ןרעװ ןלייז ענייז רעטנוא ,עניּב-רעט
 ןסעגרַאפ רעּבָא ןיוש טָאה ןּבעל זעיגילער רעזנוא .טריפעגפיוא
 =עג העירק טָאה סָאװ ,קלָאפ ַא ןופ לוש ַא .ןטלוק עקילָאמַא ענייז
 ןָאק ,ץַאל םענעסירעצ םעד טײגרַאפ לופגרָאז ךָאנרעד ןוא ןסיר
 ,ןפַאש סעידָאלעמ:עיגעלע ;עליטש רָאנ

 ןכלעוו ,ךוּב-עטכישעג םעיינ ַא קלָאפ סָאד טּביירש ךָאנרעד
 =יפ טּביירש .ןרעלקרעד ןוא ןייטשרַאפ טינ םויה.דע ןָאק רענייק
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 טמענ .קידנכוז טנַאּפשעג ,טגנערטשעגנָא ךילקנערק ,קיטפַאהרעּב
 ,ןטלוק עזעיגילער עטלַא וצ םוא ךיז טרעק ןוא ךַארּפש עיינ ַא ןָא
 יילעַּב עטע'דוס'רַאפ ,ןענוּבירט:סקלָאפ עשיטסימ ,םיחישמ עשלַאּפ
 ,ןקילגמוא-סקלָאפ עלַאסָאלָאק ןוא תפומ

 :עונוא ןרָאװעג ןפַאשַאּב טייצ רענעי ןיא סע ןענייז רשפא
 ענעדנוּברַאפ בוט:םוי.םירוּפ ןקידעכָאװ-ּבלַאה ןטימ ,עקיטרַאנגײא עד
 רעזנוא טלָאװ ."ףסוי;תריכמח ןוא "קחצי.תדיקעת יד--ןעירעטסימ
 .ַאגרַא רעזנוא טלָאװ ,טריזינַאגרָא ןעוועג טלָאמעד ןּבעל לַאנָאיצַאג
 רעקיצנייא רעד טייצ רענעי ןיא ןעוועג טינ ןּבעל זעיגילער טריזינ
 קירעהעג יװ טלָאמעד רשפא טלָאװ--,טיוט:רוטלוק ןגעק לטימ-רעּביוצ
 .רעד ..,רעטַאעט:סקלָאפ ןרַאפ ןדָאּב רערַאּבטכורפ רעד ןסקַאװעגנַא
 .רַא עקיטסייג יד ןרָאװעג ןסירעגרעּביא רעדיוו גנילצולּפ זיא ךָאנ
 ,ןיא ןענַאטשטנַא זיא רעטַאעט עשידיי סָאד ןוא ,קלָאפ ןופ טעּב
 .סייג ןגעלעג זיא קלָאפ עצנַאג סָאד תעשּב ,גָאט-ןכָאװ ַא ,ךילטנגייא
 .ץעגרע ןּבָאה םידיחי עטיײדּפשעצ רָאנ ןוא ,טּבױטַאּב שיזיפ ןוא קיט
 סָאד ,לָאװ:הלּכשה רעטלַא רעד ןופ םידעפײסגנונעּפָאה ןענוּפשעג ואוו
 סע ,ירפ וצ ןוא טעּפש וצ ןרָאװעג ןרָאּבעג זיא רעטַאעט עשידיי
 ..רעטעּפש ךָאנ רעדָא ירפ רָאג רעדָא ןײטשטנַא טפרַאדַאּב טָאה
 ?ףילטע עטצעל סָאד ךיז טקידנערַאפ טציא טשרע ,ךיז טכַאד ,לייוו
 רעיינ ןופ טַאלּב ןטשרע ןייז וצ טמוק ןוא ךוּב .עקירָאיײטרעדנוה
 ,גנופַאש רעקיטסייג רעטפַאהרעּביּפ
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 ןעמרָאפ עיינ ןוא עטלַא יד ןשיוװצ חוּכו רעטלקיוורַאפ רעד
 ןייק טקעריד רעטַאעט ןקיטציא םעד וצ טָאה טסנוק:רעטַאעט ןיא

 רעטַאעט ,ןשיסור ןיא טּפיױהרעּביא ,ןשיאעּפָאריײא ןיא ,טינ תוכייש
 :ַאער ם'נופ ןעמרָאפ עטלַא יד ןגעק ןעגנוּבערטש עיינ יד ןפמעק
 עטלַא יד ֹוצ וליפַא ךָאנ זיא רעּבָא רעטַאעט עשידיי סָאד .םזיל
 זיא רעטַאעט רעזנוא ,ןסקַאװרעד טינ ךיוא ןעמרָאפ עשיאעּפָאריײא
 | ,רעטַאעט וויטימירּפ ַא ךָאנ

 טמַאטש רעטַאעט רעזנוא זַא ,קיטכיר ןצנַאגניא טינ איט
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 ןעירעטסימ ערעזנוא ןופ ."קחצי-תדיקעא ןוא "ףסוי.תריכמח ןופ
 זיא עקיטציא סָאד .רעטַאעט עקיטפניקוצ סָאד ןעמַאטש טעוו
 .עג ַא ןיא ,ךיז טײטשרַאפ--,ןײלַא ?ףסוי:תריכמח יד לייוורעד ךָאנ
 רעטַאעט ןשידיי ןופ טסייג רעד .םרָאפ רענעּברָאדרַאפ רעטשלעפ
 זיא גנופַאש ןייז .ץל רעד ,ןחדּב רעקילָאמַא רעד םויה:דע ךָאנ זיא
 ןטסעּב ןיא .ןייז טינ טעװ ןוא ןעועג טינ טסנוק ןייק לָאמנייק
 טייטש רעּבירעד .טנַאסערעטניא ,קידנלײװרַאפ ןייז יז ןעק ,לַאפ
 רעזנוא ןיא ךיז טוײװַאּב רע ליפיו ףױא ,ןחדּב רעשידיי רעד
 .עדָאװ ןוא:ןסרַאפ ןשיאעּפָארײא ן'רַאפ רעקירעדינ טינ ,רעטַאעט
 :רע רשפא ןענייז "סלמעלענוק עדייּבל ערעזנוא ןוא ,רָאטװַא:ןליוװ
 ןשיזיוצנַארפ .ןלעיצעּפס ןייז ּבילוצ) סרַאפ ןשיזיוצנַארפ ןרַאפ רעג
 יו ,שירעלטסניק.טיג ןוא טנַאסערעטניא ױזַא טקנוּפ רָאנ ,(טסייג
 6 ,סרַאפ רעשיליוּפ ןוא רעשיסור רעד

 סָאד ףיט ױזַא טקידײלַאּב רַאוטרעּפער-טרַאפ ןייז טימ טינ
 ללכב ןיא סרַאפ רעד .רוד ןשידיײ ןגני םעד רעטַאעט עשידיי
 טימ ענערַאקריצ רעד ןופ ןרָאּבעג ,רעטַאעט  ןופ דניקפיטש ַא
 ;רּבז) רַאוטרעּפער ןטלַא ןייז טימ טינ וליּפַא .ןַאגַאלַאּביסַאג םעד
 םרָאפ:ןעירעטסימ רעוויאַאנ רעייז ףיוא שטָאכ ,("תימלושק ,"אבכוּכ
 ,טײקטציּפשרַאפ רעטצנערגַאּב רעשי'נחדּב ןופ ןקעלפ ןיוש ןגיל
 רעטַאעט עשידיי סָאד .ץיוו:תונצל ןשיּתּבה:לעּב ןטּפמעטרַאפ ןופ
 ?טמַא ּבלַאה ,םעיינ ןייז טימ רָאנ קידקידײלַאּב-ךילקנערק ױזַא זיא
 ענייז טימ ןוא רַאוטרעּפער:ןירַאגרַאמ ,רעדנעלסור ּבלַאה ,רענַאקיר
 ױזַא םיא טימ ןיא סָאװ ,ןליּפש טרַא ץטימ ,ןעלטימ עשינעצס
 ?לוּב רעד וצ טסַאּפעגוצ טוג ױזַא ןוא ןסקַאװעגפיונוצ שינַאגרָא
 ,עמַארד-רַאװ

 רעשיכיטס רעד ןשיװצ ןּבילּבעג ןייטש זיא רעטַאעט רעזנוא
 רעד ןופ .גנופַאש.טסנוק רעלעוטקעלעטגיא ןוא טייקכילמיטסקלָאפ
 רעטצעל רעד זיּב לײװ ,ןסירעגּפָא רעטַאעט סָאד זיא רעטשרע
 ןבָאה סָאװ ,ןטכיש-סקלָאפ ענעי ןיא ןגעלעג לַאװק ריא זיא טײצ
 ןופ לושכמ ַא וצ יװ ,ךילדנייפ ןגױצַאּב ללכּב רעטַאעט םוצ ךיז
 יד ןעק סָאװ ,לוח:רבד ןקיטכעדרַאפ ַא וצ יװ ,טלעוו:דניז רעד
 רעד וצ ,רעטײװצ רעד וצ .ןצומשַאּב המשנ רעד ןופ טיײקגייר
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 -ַאב בילוצ רעטַאעט סָאד זיא גנופַאש-טסנוק רעלעוטקעלעטניא

 "רעד טינ-ןדער רעטעּפש לעו'כ עכלעװ ןופ--תוּביס עטסואוו

 ,עקיטסייג ןייז ייס ןעיצ ןּבױהעגנָא טָאה רעטַאעט סָאד ןוא .ןסקַאװ

 ,יד ןופ ,ןטכיש:לטימ עשידיי יד ןופ הניח עלעירעטַאמ ןייז ייס

 :בילמיטסקלָאּפ רעוװאַאנ רעד רַאפ גולק:שיטקַארּפ וצ ןענייז סָאװ

 רעטַאעט ןיא .טסנוק רע'תמא רעד רַאפ רעמערק ליפוצ ןֹוא טייק

 תוציחמ עלעירעטַאמ זױלּב עּפמַאר יד ןוא רעטסעקרָא רעד זיא

 ףסָאגעגּפױנעצ  ייז ןענייז קיטסײג .רעיושוצ ןוא טסיטרַא ןשיווצ

 ןיא יװ רעקינײװ ךָאנ תוציחמ יד ןקריו רעטַאעט ןשידיי ןיא

 יַאעט ןשידיי ןיא זַא ,ךילריטַאנ ױזַא סע זיא טסיזמוא טינ .ערעדנַא

 ןטימ ןסעומשכרוד ךיז ןייוונטייצ ןבורּפ םוקילּבוּפ סָאד לָאז רעט

 .עניּב יד ןוא .ּבוטש ןיא ךיז ייּב יװ ,יירפ ךיז ןטלַאה ןוא רָאיטקַא

 .ֹוצ ןלערוטלוק ןשירעמערק ןופ ךיוה רעד ףיוא טלעעשעג ךיז טָאה

 .םוקילּבוּפ ריא ןופ ךיוה רעד ףיוא---דנַאטש

 .ןחדּב רעד טייטש ךיוה רעד ףיוא

 יד רע טָאה ,טסנוק-רעטַאעט ןופ ןײטשַאלּב-ר"מש ַא טלַא

 טרענעלקרַאפ ןוא לייא:ןוויוא:ןרעטניה ןייז טימ ןטסָאמעגסיוא טלעוו

 םעד ןעמוגעגנָא טסנרע .סקואושקילרַאק םענעגייא ןייז זיּב יז

 ,ןשיטנַאמָאר ןופ קורדסיוא ןטסכעה ןרַאפ םזילַאטנעמיטנעס ןשלַאפ

 םרָאפ עטטכעה יד רַאפ--רעלָאמ :ןדליש ַא ןופ ןכירטש עּבָארג יד

 ןופ ןמיס ןײק ,ליפעג:סָאמ ןופ רכז ןייק .םילַאער ן'תמא ןופ

 יסערג רעד ןופ קידנעטש יא טייקכילרע יד ,טייקסטוג יד .טקַאט

 יזייּב ,טייקשירעכע רֹּברַאפ ןכײלג סָאד ; םיקידצ ו"ל ןופ ,סָאמ רעט

 טינ ןוא .םונהיג ןטצעל ןופ ,עטסטייוו יד ,עטסערג יד ךיוא--טייק

 :ןּבירשעגוצ רָאנ ,ןוייּב ןוא ןטוג םעד ןופ סָאמ יד טרעדלישעג

 יסיוא רעד רענעי ,רעטסעּב רעד זיא רעד ; ליפ ױזַא ןוא ליפ ױזַא

 ייײצ יד יװ ,דלעה ןדעי ףיוא ענעגנַאהעגסױא ,ןדליש יו ;ףרואוו

 זיא הריבע ןייז .הדגה:חסּפ רעד ןיא םינּב-העּברַא יד ןופ גנונעכ

 -עּביל .רעד .טסָארּפ-וװיטימירּפ זיא תוקדצ ןייז ,קידימשוגמ-שיבצק

 .רעקרַאפ טרעװ--ןשטנעמ ןופ דנואווהמשנ עקיּבײא יד--םויגַארט

 וויטימירּפ ,טגָאזעג רעירפ יװ -- ןכילניילק ַא ןיא םיא ייּב טרעפ

 םידדצ עדייּב יד ןופ רענייא :טקילּפנָאק-ןעילימַאפ--ןטרעדלישעג
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 .טלעג ּבילוצ ,סלייטנטסרעמ--קידריווקרעמ ןוא .ךודיש םעד טיג ליוו
 -ָאמ.טלעג רעד עלָאר ַאזַא טינ טליּפש.;רעטַאעט ןייק ןיא .ןוויטָאמ
 טייהיירטמוא ,טלעג ּבילוצ--עמַארד:עּביל ַא ,ןרעזנוא ןיא יװ ,וויט
 ,םינינע:טלעג ןיא טקילפנַאק ַא רַאפ--ףָארטש-סטָאג ,טלעג ּבילוצ--
 קידלושמוא .טלעג ןופ טיּבעג ןיא רעדיוװ--ןָאט הבושּת ןוא דניז
 תעשּב ,טלעג טימ רעדיוו -- ןגיזַאּב ףוס םוצ ןוא ןייז טגלָאּפרַאפ
 שַאט ןופ טקַא ןטצעל ןיא סױרַא טמענ ("עלעדיפ ס'דוד? ןיא) דוד
 .ַאעט ןצנַאג ןרעּביא ךרוד טייג ,טלעג-ריּפַאּפ קַאּפ ןסיורג הנושמ ַא
 .טקעפע רעד זיא קרַאטש יֹוזַא .גנוגעווַאּב עקידנרעיוד ַא לַאז-רעט
 ןשיוצ) טקילפנַאק.טלעג ַא טימ טלקיוװרַאפ זיא טוט רעד וליּפַא
 רעדירּב ןשיװצ לָאמַא ,ןײלַא רעדירּב ןשיװצ לָאמַא :םישרוי יד
 :עמערק רעזנוא ןיא טלעג סָאד טָאה ױזַא .(רעטומפיטש עגנוי ןוא
 .ןוא ןשיכירג:טלַא םעד ןופ טרָא םעד ןעמונרַאפ רעטַאעט ןשיר

 :קרַאטש יד .טָאג רעטַאעט םענעגרָאּברַאפ םעד ןופ ,"םוטַאפח ןשימיור
 עטכַארטעגסױא טכעלש ןעניז רעטַאעט רעזנוא ןופ רענעט עטס
 ,ןגָאלַאיד:"קוסּפ-םוא-קוסּפא עגנַאל רעדָא ןגָאלָאנָאמ:סעדער

 טּברַאפַאּב לָאמ ַא ,םזיטַאמַארד רעכילרעניא ןייז זיא סָאד
 ץנַאלג ַא טימ טקעדַאּב לָאמ ַא ,םזילַאטנעמיטנעס-תונמחר םעיורג ַא ןיא
 יד ףיוא וליפַא ךיז טיצַאּב סָאד .רסומ ןשידיגמ ןשיטעטש:ןיילק ןופ
 ןופ לעװש ןפיוא ןענישרע ןענייז סָאװ ,"ןעמַארדח עטצעל ייווצ .

 "טײרּפשעצ ןוא טייזעצי ס'מכילע:םולש ףיוא--רוטַארעטיל רעיינ רעד
 ךיג ױזַא ייז טָאה טסיזמוא טינ ."יבצ-עילימַאפז סיקסניּפ דוד ןוא
 .רעטַאעט רעטרַאּפשעגנײא-ויטַאװרעסנָאק רעונוא טײדרַאֿפ

 .רַא ןופ עימָאנָאיזיפ עכילרעסיוא יד זיא רַאוטרעּפער רעד
 טלגיּפש רעטַאעט ןשידיי ןופ רַאוטרעּפער ןקיטציא םעד ןיא ,טסיט

 טּביירש סָאװ ,ןחדּב רעּבלעז רעד .רָאיטקַא רעשידיי רעד ּפָא ךיז
 עקידנסױטשּפָא עלַא .ךָאנרעד ףיֹוא יז טריפ ,קיטש-רעטַאעט יד
 םרָאפ רעדנַא ןַא ןיא ךָאנרעד ךיז ןזײװַאּב ןּביירש ןייז ןופ ןרעלעפ
 ;רעמינּפ ייווצ רָאיטקַא עשידיי רעד טָאה ,ןחדּב א יו ,ןליּפש ןייז ןיא
 טכַאמװ רע ןכלעװ ,טליּפש רע ןכלעוו ,דלעה םעד ןופ םענייא
 :םלוע םוצ טקניװ סָאװ ,אפוג רעליּפש ןופ--ןטייווצ םעד ,"ךָאנ
 ,,? ךייא טלעפעג "!ךָאנ ךַאמ/ ךיא
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 ףופ ןעײרפַאּב טינ ךיז ןענָאק ןטסיטרַא עשידיי עטסעּב יד
 םוצ טסַאּפעגוצ יֹוזַא יא סָאװ ,טײקטלּפָאט רענעטלָאּפשעצ רעד

 ןטנעמָאמ עטסגרע יד .םזיציטקַארפ ןשירעמערק םנופ "רשיה-לכש}
 טָאה רעטַאעט רעזנוא .סענעצס-ןּפורג ןענייז גנוריפפיוא רעד ןופ
 ַאּבלטיממוא ןופ סענעצס טימ רעיושוצ ןייז ףיוא ןקריוו וצ ביל
 גטיײצ רָאיטקַא ןַא ט'ססוג עניּב רעשידיי רעד ףיוא .קערש רער
 ןטימ הטימ יד ןוא ,(!ןדנוקעס 600) טייצ טונימ ןהעצ:ףניפ זייוו
 טרעװ סענעצס עכלעזַא ןיא .רעגנעל ךָאנ לָאמַא טייטש ןנימ-רּב
 ןייז יו ךיילג--,טײקטלּפָאט עקיזָאד יד רעיסואימ ןוא רעיטלוּב ךָאנ
 =עלע רָאנ רָאיטקַא רעשידיי רעכילנייוועג רעד טָאה ,רַאוטרעּפע ר
 ןוא ןפוטש-סגנַאגרעּביא ןייק טינ ןּבָאה עכלעוו ,רענעט ערַאטנעמ
 ,ןטקנוּפ:טסקע  ייווצ ףיוא טקַאט ןוא סָאמ ןָא טלייטעצ רע עכלעוו
 =לעזַא ,סָאטַאּפ ןקירעדיװ ,ןשלַאפ ַאזַא טינ טגָאמרַאפ רעטַאעט ןייק
 רעד ןופ רענייק ןוא .רערעזנוא יו ,7! רעטָאפ ,ָא/ עקידיהנושמ עכ
 ןוא ךַארּפש רעזנוא ןּברַאדרַאפ טינ שיטַאמעטסיס ױזַא טגעלפ טייז
 רעטַאעט ןגייא רעזנוא יװ ,גנולקיווטנַא ריא ןטלַאהרַאפ קיקענטרַאה
 =עגמֹוא ןייז טימ ,"שטיידש רעוועשטידרעּב ןכילגיממוא ןייז טימ

 טדער ףוס לּכ ףוס םורָאװ ,"ליטס ןכיוה, ןטּפַאהלקע ,ןטרעּפמול

 ךיז ןפור סעּפורט ערעזנוא ןוא "שטיידח רעטַאעט רעזנוא ןיא ןעמ
 ,טָאּברַאפ ןשיאיײצילָאּפ ןטלַא םעד ּבילוצ רָאנ טינ עשטייד:שידיי

 ןשידי םעד רעּביא ןעגנַאהעג טייצ רעטצעל רעד זיּב זיא סָאװ

 םוצ סַאה םעד ןופ טמַאטשעג טָאה "שירעשטייד, טָאד .רעטַאעט

 :ָאס ןענייז רעיושוצ ןטימ רָאיטקַא רעד ןכלעוו ןיא ,ןָאגרַאשזח

 =ילקריווח גנוּבערטש רעד ןופ ךיוא אליממ ןוא ,ןעװעג שירַאדיל
 =וצ ןוא--.וװ .זַא .א עּביל יו ,ןליּפַײו עכלעזַא ןּבעגוצרעּביא "רעכ
 רעטַאעט ןשידי ןיא ןעמ טרעה סָאֹטַאּפ ןקיזָאד םעד טימ ןעמַאז
 ,רינַאמ=ןסַאג עטסָארּפ .ַאזַא ןעמ טחעז ,ןעײרעלדיז:רַאװלוּב ענױזַא
 .ענערַא-קריצ יד רָאנ סייוו סע עכלעוו ןופ

 +רַאּב עטרַאּפשעגנײא ,ערעכיזַא טור םעלַא םעד ףיוא ןוא

 טינ ןײלַא ךיז ןפוא םושּב ןָאק סָאװ ,טייהנסיוומוא עשירַאּב

 ,ןייטשרַאפ
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 ריא ןופ ּפָא טלַאפ קלָאפ ןופ לייט רעקידנטײדַאּב א סָאװ ,טמירָא =ףַאפ םעד ּביִלֹוצ זיא ללכּב גנופַאש:רוטלוק רעזנוא בוא
 ערעדנא עלַא יו רעמ רעטַאעט סָאד םעד ןופ טָאה ,ךַארּפש-טקלָאֿפ
 .סנטשרע ,ןּבילּבעג ,ןעייווצ ןיא ןטילעג .ןטילעג ןגייווצ .רוטלוק
 .,טכאמעג ןויטימירּפ אפוג םיא טָאה סָאװ ,רעיושוצ ןוויטימירּפ ַא יב
 ןסקַאװעגרעּביא ןוא ןסקַאװעגסױא רעיושוצ רעד ןיא טציא ,תמא
 :רעד טסיטרַא םעד רע טָאה רעירפ רעּבָא ,טסיטרַא ןייז רעּביא
 ןיק .טיג ןענייז ןּבעל רעײז ןופ ןעמרָאפ יד סָאװ םעד ּבילוצ ,ןכַארּפש ערעדנַא ןדער קלָאפ ןופ ןטכיש עטלקיווטנַא רעמ יד סָאװ םעד ּבילוצ :טנטייווצ ןוא ,ןטלַאהרַאפ סקואוו ןייז ןוא טקירעדינ
 ,םירָא ,קיטרַאנײא (רעשיטסילַאער 8 ןייז לייוורעד זומ רעכלעוו) רעטַאעט ןשידיי ןופ טלַאהניא רעד ןייז זומ ,עשידיי

 ןטרילָאזיא ןַא ןיא טייקיטעט ןייז טלקיװטנַא רעטַאעט רעזנו א
 .רָאפ עריא .קיטּפַאהרָאװ דַארג רעטסכעה רעד זיִּב ןעמרָאפ עכיל :רעסיוא עריא ןייז ןזומ ,סעיצידַארט עטסעפ ןָא עניּב (רעטשלעפעג ַא זיא םֹוילַאֲעַר היא שטָאכ) עשיטסילַאער ַא יװ .ןּבעל ןלַאנָאיצַאנ
 ןשידיי ןטסעּב םעד ךרוד וליפא קירעהעג יו ןרעוו טריפעגסיוא טיג ןפוא םוׁשּב טעװ ,שידיי ןדער עניּב רעד ףיוא ףרַאדַאּב סָאװ ,טסירק ַא ןופ עלָאר יד .ןעמרָאפ עלַאנָאיצַאג ןייז רעּבירעד ןוומ ןעמ
 .ירעד .ןכַארּפש ערעדנַא ףיוא טקירדעגסיוא טייקכילקריוו רעד ןיא ,טרעו ןּבעל ןשידיי ןיא ףָאטש ןשיטַאמַארד .ופ לייט רעטסערג רעד לײװ ןטנַאלַאט עשיטַאמַארד עטסנרע ןיק טינ ךָאנ רעּבָא ןּבָאה רימ .ןעמרָאפ ענעכָארּפשעגסיוא-ךילטייד ןּבעל ןכילרעס .יוא ןיא ןּבָאה ייז לייוו ,רעקימָאק עטּבַאגַאּב רימ ןּבָאה רעּבירעד ,ןעמרָאפ עשידיי:טינ ןגָארטעג ןּבעל ןשירי ןופ לייט רעטסערג רעד טָאה טײצ רעטצעל רעד זיּב רעּבָא ,ןעמרָאפ עלאער ענייז ךיוא רָאנ ,ןּבעל ןכילרעטיוא םעד ןופ טלַאהניא ןלַאער םעד רָאנ טינ גנופַאש ןייז רַאפ ןּבָאה ףרַאדַאּב ,סשיטסילַאער ַא ןייז לייוורעד זומ ןוא ליוו סע טייוו יו ,רעטַאעט עשידיי סָאד ,ןפַאשַאּב טיג רע טעװ גנורָעּפרעקרַאפ רעשירעלטסניק ןופ עיזוליא ןייק ןטסיטרַא
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 ,סענעצס ענעי ןיא ןטסיטרא ערעזנוא טלכיורטשעג ױזַא ןרעוו רעּב

 עלעטימ עכילנייוועג סָאד יו ,טריצילּפמָאק רעמ ןענייז עכלעוו

 .טינ רעטסומ ןלַאער ןייק ךיז רַאפ יז ןּבָאה טרָאד ,ןּבעל-סקלָאפ

 ױזַא ןכערּב סָאװ ,ןעמַארד סעישטיוועקשוי ןופ ןדלעה עשידיי יד

 עשידיי רַאפ רעקיטפַאהרָאװ ןענייז ,ךַארּפש עשיסור יד שירַאּברַאּב

 עניּב רעשיטסילַאער רעזנוא ףיוא ןדער סָאװ ,,ןטנעגילעטניא

 רעטַאעט רעזנוא ןיא ןעמ טדער רשפא םעד ּבילוצ ךיוא .שידיי

 רימ ןליו ,רעטַאעט רעזנוא ןפַאשרעּביא רימ ןליוו ,?שטיידךיוהז

 רעירפ רימ ןפרַאדַאּב ,ןקידײלַאּב טינ זנוא לָאז סָאװ ,עניּב ַאזַא ןּבָאה

 רעזנוא ןופ ןעמרָאפ עקידנקידײלַאּב יד ןפַאשרעּביא ץלַא רַאפ

 ןופ ןּבייהנָא--ןעמרָאפ עלַאנָאלצַאנ יד וצ ךיז ןרעקמוא ןוא ןּבעל

 ,גנופַאש=רוטלוק רעזנוא ןופ ךוּב ןטצעל םעד ּבױהנָא

 63908 ראורבעפ ענליוו



 רעטַאעט רענליוו
 ,רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רענליוו ןיא טליּפש סָאװ ,עּפורט יד

 ?שריה) סעסעיּפ ייווצ לּכה ךס ןריפוצסיוא ןסװַאּב הּתע-תעל טָאה
 רעווש ךָאנ זיא סע ןוא ,("הלבנ ידח ןוא "עמשטערק עטסוּפז סניּב
 ייס ,ןטסיטרָא ענלצנייא ןופ טרעװ םעד ייס ןצַאשוצּפָא לייוורעד
 ןופ גנולקיװטנַא רעד רַאפ עּפורט רעצנַאג רעד ןופ גנוטײדַאּב יד
 ןיוש ךיז ןּבָאה ןכירטש ענײמעגלַא עסיוועג רָאנ .רעטַאעט ןשידיי
 ןַא ןגָאװצסױרַא ירפ ךָאנ זיא סע ּביױא ןוא ,ןזיװעגסױרַא ךילטייד
 ןגערפ ןוא ןטכַארטרַאפ וצ ךיז טייצ ןיוש זיא ,גנוניימ עקיטליגדנע
 ,רעטַאעט ןטעדליּבעגיינ םעד ןופ געוו ןקידרעטייוװ םעד ןגעוו

 יד זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ןכירטש ענײמעגלַא ןיא ןוא
 ןופ ןרעלעפ ענעי ךיז ןיא טגָארט רעטַאעט רענליו ןופ עּפורט
 טעּברַא עצנַאג ןייז טשינרָאג וצ ןכַאמ ןגעלפ סָאװ ,רעטַאעט ןטלַא
 .ָאלעמ ןוא סעטערעּפָא ןליּפש טגעלפ רע ןעוו ,טלָאמעד רָאנ טינ
 ןושל-רעטַאעט רעד יוװ--ןרעוו וצ ןבורּפ ענייז ןיא רָאנ ,סעמַארד
 ןטסיינ ןוא םעיינ םעד ןליּפש ןוא *שירַארעטילװ---ןפור סָאד טגעלפ
 ןגרָאז וצ ןענַאטשרַאפ טינ טָאה רעטַאעט רעטלַא רעד .,רַאוטרעּפער
 ףרַאד גנולעטשרָאפ יד סָאװ ,קורדנייא ןופ טײקצנַאג רעד רַאפ
 ענלצנייא ןשיװצ ןגיל ףרַאד סָאװ ,עינָאמרַאה רעד רַאפ ,ןּבעג
 ;עטשרָאפ רעד ןופ רעליּפש ענלצנייא ןֹוא עסעיּפ רעד ןופ ןלייט
 ןייק ,סעסעיּפ ןייק טליּפשעג טינ לָאמנײק ןעמ טָאה ןטרָאד .גנול
 דימּת ןוא .סענעצס ןוא ןטירטפיוא רָאנ ,קרעװ:רעטַאעט עצנַאג
 ןגעלפ עקירעּביא יד ;ןטסיטרַא ענלצנייא טליּפשעג ןטרָאד ןּבָאה
 ךיז רַאפ רערעדעי טגעלפ ןליּפש ןוא .ןליּפשרעטנוא רָאנ ןפרַאד
 ןגעוו טכַארטעג טינ ןוא ךיז טנכערעג טינ ,ןוּבשח םענעגייא ןפיוא
 סָאװ ,קורדנייא םעד ןגעוו ןוא ,טליּפשעג טרעװ סָאװ ,ךַאז רעד
 טינ לָאמנייק ןעמ טָאה רעטַאעט ןשידיי ןטלַא ןיא .,ןפַאש ףרַאד יז
 .טסניק עצנַאג ַא ויא עסעיּפ ַא ןופ גנוריפפיוא יד זַא ,ןענַאטשרַאּפ

6( 



 ףעטייוו ,ָא | 10

 רעד ךרוד רָאנ ןרעװ טרעפטנערַאפ ןָאק סָאװ ,עּבַאגפױא עשירעל
 יד ןופ טעּברַא רעוטקעלָאק רעטריזינָאמרַאה ,רעטסַאפעגפיונוצ
 .רעליּפש

 ינֹוא ןופ עּפורט יד יירפ טינ זיא ןרעלעפ-דנורג יד טָא ןופ

 יו ,קידתוצראה:םע ןוא ּבָארג יֹוזַא טינ ,רעטַאעט רענליוו רעז

 =ָארדרַאפ ןוא טלוּב גונעג רָאנ ,רעטַאעט ןשידיי ןטלַא ןטכע ןיא

 ."עמשטערק רעטסוּפח רעד ןיא ןזיװַאּב ךיז סע טָאה קיס

 עשילַארטַאעט תמאּב ,עטנכייצעגסיוא יד טָא טגנַאלרַאפ סָאװ

 .+קורדנייא ןשירעלטסניק ןצנַאגַא ןּבעג זנוא לָאז יז ידֹּכ ,עסעיּפ

 =עלע ַאזַא ךילטנגייא זיא סָאד ןוא) ןליּפש ןטוג םעד ץוחַא

 +רעד וצ סָאד טרָאּפשרַאפ ןעמ זַא ,ךַאז עכילדנעטשרַאפ-רַאטנעמ

 'םושב גנוריפפיוא רעד ןופ עּבַאגפיוא יד טעװ םעד ןָא :ןענָאמ

 'ךיז לָאז לּכ םדוק זַא ,יז טגנַאלרַאפ ,(ןרעװ טרעפטנערַאפ טינ ןפוא

 סָאװ ,חוּכ רעד ,עמַארד רעד ןופ הּביס יד רעהעזוצ ןרַאפ ןקעלּפטנַא

 ןזיוורעד לָאז סע זַא ןוא ,קילגמוא םוצ טריפ ןוא ָאד טקיטלעװעג

 . ימוא זיא ,טרעשַאּב זיא ,טריסַאּפ סָאװ ,קילגמוא סָאד זַא ,ןרעוו

 ..ןייג ?רעווש ױזַא ,םינּפ ַא ,סָאד זיא .ןהעשעג זומ ןוא ךילדיימרַאפ

 יישזער םעד ןטייקירעװש ןייק טינ טלעטש "עמשטערק עטסוּפז יד

 ןופ זייוולייט טּבעװעג זיא יז םגה .,ןריפפיוא יז ףרַאד סָאװ ,רָאס

 ןַא זיא עסעיּפ רעד ןופ הּביס עטצעל יד םגה ןוא ףָאטש ןשיטסימ

 .עסעיּפ עשיטסילַאער ַא ,עכַאטנייא ןַא ךָאד יז זיא ,(םידש) עלַאערמוא

 עקימורַא סָאד ןהעז וצ ןָא טּבײה ריא ןעו ,טנעמָאמ םעד ןופ

 ןגיוא יד טימ ,זיוה ןשיבושי םענעפרָאװרַאפ ןופ רעטסנעפ יד ךרוד

 ?עטשרָאפ יד טנפע סָאװ ,רעד ,רע ..אנכש ןדייז ןטלַא םעד ןופ

 רעטלַא ןַא ןליּפש ןיא ןייז ףרַאד ןוא ןענייּבשריה ייּב זיא ,גנול

 טימ :רענידנצעג ַא טעמּכ ,שטנעמ:דרע ןַא ,רעױּפ רעשידיי

 טימ יװ רע טדער---טינ המשנ ןייק טָאה סָאװ ,המהּב ַא--לּבלעק ַא

 .גייפ ןופ ךיז רע טסיוװרעד ,טינ יצ ןגער ןייז טעװ יצ ;ןשטנעמ ַא

 טקנוּפ עמשטערק רעטסוּפ רעד ןופ םידש יד ןענייז םיא רַאפ .ןעל

 סָאװ ,קיזייא 'ר יװ ,םינכש עקידעּבעל עקידתושממ ,עלַאער עניװַא |

 טרעדנוזעגּפָא יװ ,ןליפרעד רימָאל ,ןייז ןּתחתמ םיא טימ ךיז ליוו

 . לטימ ןסָאגעגּפױנוצ יװ ןוא ןשטנעמ ןופ זיא לזייה עשידיי סָאד
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 .םיוא ןרעװ טעװ עסעיּפ רעד ןופ הגיס עטסקינייװסיוא יד ןוא --טלעוו יד ָאד טהעז ןעמ שיטסיאעטנַאּפ יו ,לגייפ ןוא היח ,םיֹוּב ןוא ןייטש סיוא טהעז ָאד טכילשטנעמרַאפ יו ,דלעפ ןוא דלַאװ
 ,טקעדעג

 הביס עטסקינייװעניא יד ןרעװ ןויװַאּב ףרַאד ךָאנרעד ןוא
 םינכש יד טימ ןּבײהוצנָא ךיז ןַאלּפ רעכילרעפעג רעד ןוא ,רעטכָאט ןייז טימ טוט טעדנעּב סָאװ ,ךודיש רעמורק רעד---עסעיּפ רעד ןופ
 עניױזַא ףיוא ןטעדנעּב ןגעווַאּב סָאװ = ,ןויטָאמ עשיגָאלָאכיסּפ יד שטשוטמ ןענייז אפוג ןענייּבשריה ייּב .עמשטערק רעטסוּפ רעד ןופ
 .רַאפ:טלעג ןגעוו ,ןטפעשעג ןגעו ךיז טדער טשרמולּכ .םישעמ
 ּבילוצ רָאנ טינ .םינינע-טלעג ןגעו רדסּכ ןדער ײז םגה ,עּבטמ .תרוצ ןייק טינ ןעײטשרַאפ ללכּב ןדלעה טגייּבשריה רָאנ ,ןטסניד
 ןוא ,עמשטערק רעטסוּפ רעד ףיוא טעדנעּב ךיז טסעמרַאפ טלעג
 טימ זיא רע ,תמא .םידש ןיא טינ טּבױלג רע סָאװ ,רַאפרעד טיג
 טעטש יד ןיא זַא ,םתסה ןמ סײװ ןוא ן'אנכש רַאפ רעגניי רוד ַא
 םיא רַאפ יז ןענייז ךָאד ןוא ,ןטײקשירַאג רַאפ סָאד ןעמ טלַאה
 רע טָאה ארומ ןוא .טקַאפ רעקידתושממ ַא ,ךַאז ערעכיז ַא םויח דע
 טָאה רע לייוו רָאנ .זיוה ןקיזָאד םעד ןיא ץלַא יװ ,ייז רַאפ ךיוא
 דנַאנַאכָאג קיצנַאװצ רָאי ַא רשפא םיא ןיוש ןּכָאה יז לייוו ,ארומ
 ןדערנָא טכייל יֹזַא ךיז רע טזָאל ,תונכש רעײז טימ ןסערעד
 רע יװ ךיילג ,ןענַאדנופ יז ןטָארסױא ןוא ןָאט םענא ךיז לָאמ / ץלַא רַאפ לָאמ ןייא ,טייהנגעלעג רעטוג ַא ייּב טציא טיירג זיא ןוא
 ְןַא עמשטערק רעד ןופ "ןצעזוצסיורַא, טרעטשעג טינ ךיז טלָאװ
 ,תושיגנ ןָאטעג םיא טלָאװ סָאװ ,ןכש ןכילשטנעמ ןעמענעגנָאמוא
 םינתח ןּביילקסיוא ןופ ןינע ןצנַאג םעד וצ לוטיב םעד טימ טשימ ?עגסיוא ,,עיגרענע עקידתונשקע ןייז .ןשקע ןַא---שטנעמ-דלַאװ ַא יװ ןוא ךי רעשיגרעגע ןוא רעקרַאטש ַא ,רעטרַאהַא יא רע
 ,הטרח ענעגרָאּברַאפ יד ךיז טליפ ּבוטש רעצנַאג רעד ןיא ..ארומ ןךוא הטרח ןוא גנונעפָאה ןוא החמש ןשיװצ ןטלָאּפשעצ-- ,שטנעמ רענעטלָאּפשעצ ַא רע זיא ,טלעטשעגנדירפוצ זיא תונשקע ןייז זַא םעד ךָאנ ,הנותח רעד ןופ גָאט ןיא ,ןעטיימ ןופ ןליוו םעד ןגעק ךודיש ןעמורק םעד וצ םיא טגנערּב ,(יאצוי ןוא הנותח טָאה ןעמו)
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 .ַאֹּב עלַא ןוא .ךיליירפ ךיז טכַאמ ןעמ ןוא ,החמש ַא זיא סע רָאנ

 .רַאפ םעד ,ךיז ןיא ןּבָאה יז סָאװ ,ערעדנַא .יד ןופ ענייא ןטלַאה

 ןעמוק סע זַא ןוא ,ןגרָאמ ןרַאפ ארומ יד ןוא רבע ןפיוא סָארד

 סָאד ןיוש זיא ,טסעג עטנַאקַאּבמוא ןוא עטכירעגמוא ןהעצ יד ןָא

 .ןהעשעג ןיוש זיא סע--קיטייצ קילגמוא

 ןליּפש ןקיצנוק ַא רשפא טגנַאלרַאפ "עמשטערק עטסוּפז יד

 ןייק רָאנ ,(ןקיציא טימ ןעטיימ ןשיװצ ענעצס יד טקַא ןטירד ןיא)

 עקיטכיר ,תוטשּפ .טינ סיוועג יז טגנַאלרַאפ ןצנוק עשירָאסישזער

 יעיּפ יד ןוא--ןליּפש טסַאּפעגפױנוצ שינָאמרַאה ַא ןוא תולמה:שוריּפ

 סָאד ןוא .ךילטייד ןוא לופ ,ץנַאג זנוא רַאפ ךיז טקעלּפטנַא עס

 .ןבעגעג טינ "עמשטערק רעטסוּפז רעד ןופ גנולעטשרָאפ יד טָאה

 --רעליּפש יד ןופ רערעדעי .בושי ןייק ,דלַאװ ןייק ָאטינ

 טינ ,סנייז ךיז טיג--ןליּפש טכעלש רעדָא טֹוג ןופ טדערעג טינ

 ץוצינַא--אנכש .גנולדנַאה רעד ןופ ןעניז םעד טימ ןדנוּבעגּפיונוצ

 ןייק טינ ןוא שורּפ ַא רָאינָאזער ַא זיא -- אקשָארעי סיָאטסלָאט ןופ

 רעדנַא ןַא ןופ רעהַא טעשזדנָאלּברַאפ יװ טָאה רע .שטנעמ-דרע

 .םַארג ַא ,ץיװ ַא ןגָאז רע טעװ טָא זַא ,ךיז טכוד סע ןוא ,עסעיּפ

 לופ ,לדיי שיטָאטש ַא זיא רע .("ןעגנַאלרעד וצ ןעגנַאגעג רע זיאז)

 רעד טימ טינ ןוא לכש םענעקורט ןשידיי ןטימ גולק ,לוטיּב טימ

 קירנענעפע ןָאט ףרַאד רע סָאװ ,סָאד ,דלַאװ ןוא דלעפ ןופ המכח

 שטנעמ רעקירעּביא ןַא טרעוו ןײלַא רע ןוא דוּביאל טייג ,עסעיּפ יד

 ךרוד) טרעטש רָאנ ,טינ טפלעה סָאװ ,שטנעמ ַא ,עניב רעד ףיוא

 טעדנעּב .ןשינעהעשעג יד ןופ גנולקיװטנַא רעד (טייקירעּביא ןייז

 .ילטייד ןוא רערעלק ןלעװ ןלָאז סָאװ ,ןליצ ןייק טינ ךיז טלעטש

 .רענעלּפ עניײז ןופ בעװעג ןטרעטנַאלּפרַאפ םעד ןכַאמ רעכ

 רָאנ עניב רעד ףיוא ףױרַא טייג ןוא טינ םינּפ ןייק טָאה קיזייא

 ןײלַא רע :םיא וצ ןדער ןענָאק ןלָאז ערעדנַא זַא ,םעד בילוצ

 רעדיװ ָאד ןענייז רימ ןוא ,רעטקַארַאכ ןָא ,ןושל ןָא טרעפטנע

 ןַאלּפ םעד יװ ,ןטסיטרַא יד ןופ ןליּפש םעד ױזַא טינ ןסיוא לָאמ ַא

 ,רעטומ יד ,ענעיכ ,לשמל ,םירָאװ ,טײקיזָאלנַאלּפ יד---ןליּפש ןופ

 יד טננ ךיוא זיא ,טוג ץנַאג ,טדערעג ללכּב ,טליּפשעג טרעוו סָאװ
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 רעטומ ַא ױזַא םּתס זיא ,טגנַאלרַאפ עסעיּפ יד טָא סָאװ ,רעטומ
 ריא טימ ןלַאפוצרעטנורַא טרעשַאּב זיא ריא סָאװ יד טינ ןוא
 עלַא ןוא .םידש.םיגכש יד ןופ ףושיּכ ןרעטנוא רעטכָאט רעקיצנייא
 ענעי טנָאטַאּב טינ לָאמ ןייא ןייק ןּבָאה ןעמונעג ןעמַאזוצ ןטסיטרַא
 סָאד זַא ,הליחּתכל ןָא ןגָאז סָאװ ,טקַא ןטשרע םעד ןיִא ןלעטש
 טינ לָאמ ןקיצנייא ןיא ןייק ןּבָאה ,ןהעשעג ןוומ טעװ קילגמוא
 יד ןריגור וצ אפוג ןויער םעד רַאפ תמא ןַא טימ ךיִז ןקָארשרעד
 ייווצ רעדָא לָאמ ןייא טָאה'מ .הריד רעקידנעטש רעייז ןֹופ םידש
 ןעיוּברעּביא ןגעוו טדערעג ךיז טָאה סע תעּב ,ןעירשעגסיוא לָאמ
 ,ןקָארשרעד טשרמולּכ ךיז לָאמ עכילטע ,"עמשטערק עטסוּפז יד
 .ייק ןוא ןפַאשעגרעּביא טיג רעניײק טָאה קערש עתמא ןייק רָאנ
 עטרעלקעגפיוא טליּפשעג ןּבָאה טקַא ןצנַאג םעד .ןזיװַאּב טינ רענ
 םידש ןייק זַא ,רעכיז ףיוא ןסײװ סָאװ ,ןשטנעמ עשידָאמטניײיה
 .ןגיל ַא יא השעמ עצנַאג יד זַא ןוא ָאטינ טלעװ רעד ףיוא זיא
 ןינב רעצנַאג רעד זומ ,םידש יד טימ השעמ יד ןגיל ַא ויא ןוא
 ,טגעמַאדנופ ןזיּב ןלַאפנייא עסעיּפ רעד ןופ

 ןוא רעטסנעש רעד ,טקַא רעטייווצ רעד ,ןייא טלַאפ רע ןוא
 עצנַאג יד ךיז טלַאה סע ןכלעװ ףױא ,טקַא רעטסקיטכיװ רעד
 הנותח יד ןעװ ,גָאט ןקיּבלעז םעד ןיא ,טנייה ,ךיז טלשעצ ,עסעיּפ
 ןעמ טריפרַאפ ,עמשטערק עטסוּפ יד ןעמ טפרַאװעצ ,רָאפ טמוק
 ,הנותח עשידיי ַא ,הנותח יד זיא טנייה ןוא ,עטוג:טינ טימ תקולחמ ַא
 טימ טהעז ןעמ ןוא ריא ףיוא הטילש ַא דימּת ןּבָאה עטוג.טינ סָאװ
 גונעג ,סיורג גונעג ךָאד זיא .ייז ןופ ןרעוװוצּפָא ךיז ןעלטימ עלַא
 ,טינ סָאד טליפ רעליּפש יד ןופ רעניק רָאנ .הנּכס יד ךילטייד
 טפיול ןעמ ,חמשמ טוג ךיז זיא ןעמ .טיג ארומ ןייק טָאה רענייק
 טמוק סע .טשיור קיזומ יד ןוא טסע ןעמ ןוא טלמוט ןעמ ןוא םוא
 טינ טינ ןעק ןעמ ןוא טהעז ןעמ ןוא הנתח רעד ףױא קיציא
 ןעהעז רעליּפש יד רָאנ ,הלּכ רעד טימ רָאפ טמוק סע סָאװ ,ןהעז
 .טשינ רָאג רעמ ןוא ךיליירפ ןוא קישור זיא סע : טינ טרָאפ סָאד
 --(טכַא--גנולעטשרָאפ רעד ןיא) םירחוס ןהעצ יד ןעמוק ךָאנרעד
 הטילש רעײז .עמשטערק רעטסוּפ רעד ןופ םידש עטלעטשרַאפ
 .עגנַא ןענייז יײז רעדייא ךָאנ ,ןליפ טּפרַאדעג גנַאל ןיוש ךיז טָאה
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 ןױש ןענייז ײז ןעװ ,טינ טציא וליפַא ךיז טליפ יז רָאנ ,ןעמוק

 -נייא ערעייז ןיא ןעוועג זיא תוחמ רעייז ףיוא זמר ַא סעּפע .ָאד

 .ייז יז לייוו .רעקיפיואנּבייא ןַא ,רעּפַאנק ַא רעּבָא ,םידגּב עקיטרַא

 ןוא טלעטשרַאפ ןענייז ייז לייו ,ענעגרָאּברַאפ קיניײװעניא ןענ

 .סיוא ןייז יז ןפרַאד ,ןזײװסױרַא ןוא ןקעדפיוא דלַאּב ךיז ןלעוװ

 ,עקידעשטשילּב ןהעצ ןעמוק ןפרַאד סע .עטלוּב ,עכילטייד קיניײװ

 ןּבָאה סָאװ ,ןעגנוי ענעגירעגכרוד ,טייל עטצוּפעגסיױא זָאלקַאמשעג

 ,רעכַאמנצנוק ;ןהעזסיוא ןקידיבשוימ ַא טשרמולּכ ךיז ףיוא ןגיוצעגנָא

 ,(רמזילּכ יז ןענייז ,ףרַאד ןעמ זַא) תוכאלמ עלַא ןענָאק סָאװ

 תורישע עקידלַאװג ַא ןוא .תומשנ עכיליירפ ןוא רעכירק עקידהזעה

 יד ןרעװ יז ןפרַאד ,ןעמוק ייז רָאנ יװ ףֹּכיּת ןוא ,תונרזפ ןוא

 ןעמ יװ ,גנע ןרעװ ףרַאד ּבכוטש ןיא .הנותח רעד ןופ םיּתּב:ילעּב

 :עגרעּביא טלָאװ ןעמ יװ ךיילג ,טפול יד טסערּפעגפיונוצ טלָאװ

 ,ןליפרעד ףֹּכיּת ןפרַאדַאּב עלַא ןוא ,ןשטנעמ טימ ּבוטש יד טליפ

 עקיטכעדרַאפ רעעז ןוא עכילנייוועגמוא ןעמוקעגנָא ןענייז סע זַא

 - ףױה רעד ןיא סױרַא סָאד ןגָאז סָאװ ,רעּבײװ ייווצ יד .ןשטנעמ

 ןּבָאה יז ,ןָאטעג טכַארט ַא סָאד ןּבָאה סָאװ ,עטשרע יד טינ ןענייז

 -רָאפ רעד ןיא .טכַארּבעגסױרַא לױמ ןופ סָאד עטשרע יד רָאנ

 ןופ ןּביז רעדָא סקעז ןוא ןדיי טכַא ּפָארַא ןעמוק רעּבָא גנולעטש

 ןסיורג ַא רַאפ טריפעגסורַא ייז טָאה ןעמ סָאװ ,ךיז ןעמעשרַאפ יז

 ?רעטגיה ןיא שיט ַא יז רַאפ טלעטש ןעמ .עניּב רעד ףיוא םלוע |

 ףיוא םיבורק עמירָא יו טקוררַאפ ןציז ןטרָאד ןּביילּב יז ןוא טנורג |

 ,ןעקנירט ןוא ןסע ,סרעייז ךיז ןעוט םינּתוחמ יד .החמש רעכיירַא

 ןוא .טינ תוכייש ןייק יז וצ ןּבָאה טסעג ענערָאפעגנָא יד ןוא

 ןופ תונרוּפ יד ןעמעלַא ןרעדנואוו וצ ןָא טּבייה סע זַא ,רעטעּפש

 םעד ףיוא טּפיױהרעד גנורעדנואווַאּב יד טלַאפ ,עטנַאקַאּבמוא יד

 ןוא סנדייז ןוא טעמַאס יד ףיוא ,רעקנעש ןיפיוא טינ ןוא קנַאשעג

 עג ןוא טנעקעג טָאה אפוג תונרוּפ יד ,בגא) םירחוס יד ףיוא טינ

 ןוא ,(ןרעװ טרעדלישעג רעשירעלָאמ ןוא רעכילטייד ךס ַא טפרַאד

 רע'תמא רעד טרעװ רחוס רעטשרע רעד ןעװ ,טלָאמעד וליּפַא

 ןשלווייט ןייז ןזײװסױרַא ןָא טּבייה ןוא החמש רעד ןופ רעריפלדער

 .טיג ץלַא ךַאנ םיא ןעמ טקרעמַאּב ,תוהמ
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 שממ רעהעזוצ ןרַאפ זיא ,טקַא ןטרעפ ןיא ךיז טוט סע סָאװ
 :ופ קורדנייא רעד טלָאװ ןליּפש ןרעסעּב ַא ייּב ,ןפײרגַאּב וצ סינ
 :רַאהסיד ױזַא ןּבילּבעג טלָאװ ןליּפש סָאד ּביוא רָאנ ,ןעוועג רעל
 קורדנייא רעשירעלטסניק רעלופ ןייק ךיז טלָאװ ,טציא יוװ שינָאמ
 ןכילטייהנייא ןייק טינ טָאה טְקַא רעטרעפ רעד .ןעמוקַאּב טינ ךָאד
 רעדעי ;זייוונטירטפיוא טליּפשעגּפָא ןצנַאגניא טרעװ רע ;טסײג
 רקיע רעד ,רטנעצ רעד ןוא רעדנֹוזַאּב ןעגנעה טּביילּב טירטפיוא:
 יד ,קיטסימ סנייבשריה .,ןדנואוושרַאפ טרעװ ,גנולדנַאה רעד ןופ
 ןעמ זַא ,טרעטשעג ןלַאפ עלַא ןיא טלָאװ סָאװ ,ןוה עצרַאװש
 טקורעגּפָא ןוא טקעדראפ ןרעװ ףרַאד ,עניּב רעד ףיוא יז טגנערב
 ןליּפ ש ןטסַאפעגפיונוצ ַא ךרוד וויטקעּפסרעּפ רעקירעהעג רעד ןיא
 .יד'מיואמ יד ןוא רעצ ןדנלע םעד לּכ:םדוק ןליפ ןזָאל ףרַאד סָאװ
 ןטריזינַאגרָאזעד םעד ייּב .ּבוטש ןיא טגיל סָאװ ,טײקנרָאלרַאפ עקי
 טימ ,ןוה עצרַאװש יד טמוקַאּב ךיז רַאפ ןרעדעי ןופ רעּבָא ןליּפש-

 :בלעז ַא ,עניּב רעד רעּביא גנַאל ױזַא םוא ךיז טגָארט ןעמ רעכלעוו
 :ָאמ.טפיוה ַא ןופ ,רקיע ַא ןופ גנוטײדַאּב ַא ,גנוטײדַאּב עקידנעטש
 ,ןטסוּפ ,ןגיליּב ַא ןופ קורדנייא ןַא טמוקַאּב רעהעזוצ רעד ןוא וויט
 ןצנַאגניא טלעטשרַאפ סָאװ ,זמר ןשיטסימ טשרמולּכ ,ןטקַארטסּבַא
 ,רע צ ןכילשטנעמ ןלופ טלַאהניא טימ ןוא ןקידעּבעל םעד

 .גגעק רעד ןופ ןייז-טינ םעד טימ ןעמַאזוצ ,קידריווקרעמ רָאנ
 ףרַאד סָאװ ,רָאסישזער ןופ ןייז:טינ םעד טימ ,ןילּפיצסיד רעקיטייז
 ןליּפש רעדנוזַאּב סָאד ךַאז רעצנַאג ַא ןיא ןייז רדסמ שינַאמרַאה
 .עטשרָאפ רעד ןיא ךיז טזײװַאּב טימרעד ןעמַאזוצ ,םענלצנייא ןופ
 םעד טרעטשעצ סָאװ ,טנַאה עשירָאסישזער ענעי טּפָא גונעג גנול
 :ַאמנצנוק ןשירָאסישזער ןופ טנַאה יד טָא ,קורדנייא ןשירעלטסניק
 "הלבנא יד ייס "עמשטערק עטסוּפח יד ייס טליפעגרעּביא טָאה רעכ
 רעד ןטימ ןיא ןײרַא טרַאּפש ןוא םזילַארוטַאנ םעניימעג ַא טימ
 .עצ סָאװ ,םיטרּפ עקיד'מׂשוגמ ענױזַא עסעיּפ רעד ןופ גנולדנַאה
 קיד'משוגמ יױזַא--,טרָאװ ןכילדליּב ןופ ּבעוועג ןלעדייא םעד ןסייר
 :ָאמרַאהסיד ענױזַא ןוא הנותח יד טריפעגפיוא ןעוועג זיא רעווש
 ץנלצנייא ןופ ןליּפש ןיא ןעוועג ןענייז םיטרּפ עשיטסילַארוטַאנ עשינ
 .טוּפװ רעד ןיא יורטש ןיא ףיטש רעקייפוסנָא רעד ,לשמל יו ,ןרָאיטקַא
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 עשיזיפ ענעכירטשעגרעטנוא ןוויּכּבַא טימ יד ,"עמשטערק רעט

 ,המודכו "הלבנז רעד ןיא טייקיטכיצמוא

 ןסעיּפ עטסעּב יד ןופ עניא זיא "עמשטערק עטסוּפז יד

 . ךָאד ןוא ,ןייז רדסמ ױזַא ךיז טזָאל ןוא רַאוטרעּפער רעזנוא ןיא

 =רָא רעטסקינייװעניא ַא ןָא ,תיּבה-לעּב ַא ןָא טליּפשעגּפָא יז טרעוו

 =יטנַא עטכַאמעג שירוחּב?הבישי ַא--"הלבנ ידח אקוד ןוא ,גנונעד

 ךרוד ןרָאװעג ןטָאנקעגרעּביא זיא -- עמַארדָאלעמ עשירעלטסניק

 טָא ןיא רדס ַא סעּפע טכַארּבעגנײרַא טָאה סָאװ ,טנַאה רעטסעפ ַא

 טינ ןפוא םושּב ךיז טזָאל סע .עסעיּפ רעטרעּפמולעגמזא רעד

 יז טלעטשעג טָאה סָאװ ,רָאסישזער ןּבלעז םעד ייּב זַא ,ןּביױלג

 "רדסינָא ַאזַא ,ענעטָאשעצ ַאזַא ןעמוקַאּב ןענָאק ךיז לָאז ,"הלבנח

 =רָאּפ עדייב יד ."עמשטערק עטסופח יד יװ ,גנולעטשרָאפ עקיד

 ײעצס ןופ ןּפיט עקידרתוס ןוא עטרעקרַאפ ייווצ ןענייז ןעגנולעטש

 הּתע.תעל ןהעזעג ןּבָאה סָאװ ,רעהעזוצ יד רַאפ ןוא ,טעּברַא רעשינ

 ןופ עכלעו ,עגַארּפ ַא טּבײלּפ ,ןעגגולעטשרָאפ ייווצ יד טָא רָאנ

 ןרַאפ עטסקיטכיוו יד ,טגַארפ יד ןפָא טּביילּב ,עקילעפוצ ַא זיא יז

 רעטייװ טעװ געוו ןכלעוו ףיוא :רעטַאעט רעגליוו םעד ןופ דיתע

 סָאװ) ליּפש ןטריזנָאמרַאה ןופ געוו ןפיוא--.גנולקיװטנַא ןייז ןיײג

 *לצנייא םעד ןופ ןפַאש םעד ןרעטש טינ ףרַאד ןוא טינ טרעטש

 ןוויטקעלָאק םעד ןיא ענלצנייא יד טקינײארַאפ רָאנ ,רָאיטקַא םענ

 .*עטילּפשעצ רעשינָאמרַאהסיד רעד ןופ געװ ןפיוא רעדָא (ןפַאש

 םעיינ םוצ טריפ געוו רעטשרע רעד ...גנולעטשרָאפ רעד ןופ גנור

 / =ָארַאק ןוא ווָאנַארומ ףיוא--קירוצ טריפ רעטייווצ רעד ,רעטַאעט

 | יײעשרַאװ ןיא סַאגיַאוװ

 ןליּפש םעד לקיטרַא ןיימ ןיא ןויּכּב ַא טימ ךרוד זָאל ךיא

 ,טנעמָאמ םעד ןיא ךיוא ,ןיוש זיא סע ,ןרָאיטקַא ענלצנייא ןּופ

 ןּבָאה רימ זַא (םיוּבלטייט .ַארזַא) עקינייא וצ עגונּב רָאלק

 ףרַאד ןעמ עכלעוו ןגעװ ,ןרָאיטקַא עטנַאסערעטניא טימ ןָאט וצ

 וצ סָאװ ָאטינ ךיוא זיא סע ,ןּבײרש וצ סָאװ ָאד זיא סע ןוא
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 ןסַיורג ַא רשפא ,ןקידנטײדַאּב ַא טגָאמרַאפ תימ לע זַא ,ןעלפייווצ
 טנַאקַאּב גונעג ,ךילדנע ,ןענייז ארזַא ןוא תימלע .טנעלַאט ןשינעצס
 ןגעוו ייס רָאנ .עיצַאּפוקָא ןופ טייצ רעד ןופ ןלױּפ ןוא עטיל ןיא
 .גירג טעוו עּפורט רעד ןופ רעדילגטימ עקירעּביא יד ןגעוו ייס יז
 =טייד ןזײװסױרַא ךיז ןלעװ ייז זַא ,רעטעּפש ןיטּפשמ וצ ןייז רעג
 ,ןעגנולעטשרָאפ עקידרעטייוו יד ןיא רערעלק ןוא רעכיל

 * 1919 ץרעמ 1 ענליװ



 יקציװעשַאמָאד ןועמש ןּב והיעשי
 (יקסרַאשרעּב)

 עג זיא (יקסדַאשרעּב) יקציװעשַאמָאד ןועמש ןּב והיעשי

 ,שומיינ יײּב ףרָאד ַא ןיא רָאי 1871 רעּבָאטקָא 14 םעד ןרָאּב

 ןרָאװעג רע זיא ןגיוצרעד .ןרעטלע עכייר ייּב ,עינרעּבוג רענדָארג

 ןופ ןעגנערּב טגעלפ רעטָאפ רעד סָאװ ,םידמלמ ייּב ,םייהרעדניא

 םייּב יקסדַאשרעּב ךיז טנרעל רָאי 1887 ויּב 1886 ןופ .קָאטסילַאיּב

 טמוק רָאי ןט87 ןיא .בר רענישטערעד םייּב ךָאנרעד ,רעסָאר

 טרעװ רע :ןענרעל --ןוא ךיז ןענרעל קָאטסילַאיּב ןייק ןָא רע

 ןּביושעגנָא רע טָאה טײצ רעד ןיא ..רערעל רעשיאערּבעה ַא

 ןײק יקסדַאשרעּב טרָאפ רָאי 1896 ןיא .גנולייצרעד עטשרע ןייז

 ךיז טלַאה רע .קנַאּבַא ןיא עלעטשַא ןָא טמענ רע ואװ ,וקַאּב
 טרָאפ רע .טכעלש ךיז טליפ רע .,טיצ עצרוק ַא רָאנ ףיוא ָאד
 -בעה ַא רעדיוו טרעװ ןוא װַאלסָאנירעטַאקעי ןייק וקֲאּב ןופ קעװַא
 ןייז "הישוּתק גַאלרַאפ ןיא טניישרע 1899 ןיא .רערעל רעשלאער

 יָאר ַא ךָאנ--םורַא רָאי ַא ןיא ןוא "הרטמ ןיאּבז ןַאמָאר רעטשרע |

 ךיז טיג רע .לייט ייווצ ןיא "םיללצו םיסוּפטח ןוא "םרזה דגנע ןַאמ

 =דַאשרעּב טקורד רָאי 1903 ןיא .רוטַארעטיל רעד ןצנַאגניא רעּביא

 םיא טעדַאל רָאי 1904 ןיא .שידיי ןיא עציקס עטשרע ןייז יקס

 ויא סָאװ ,"ןמוה, ןופ רָאטקַאדער רעד רעטעּברַאטימ ַא רַאפ ןייא

 ,גרוּברעטעּפ ןיא ןענישרע טלָאמעד
 טּבײלק יקסדַאשרעּב ןוא ?ןמוהח רעד ךיז טכַאמרַאפ ןכיגניא

 וצ טייצ ןופ טקורד רע .עשרַאװ ןייק גרוּברעטעּפ ןופ רעּביא ךיז

 ידָאכסָאװ, ןרַאפ רעּביא טצעז ,"הפוצהח ,"דניירפ, ןיא ןציקס טייצ

 רעדיוװ ךיז טנפע "ןמזה רעד זַא ."הרטמ ןיאּב ןייז שיסור ףיוא

 ןופ רָאטקַאדער סלַא יקסדַאשרעּב ןיהַא ןָא טמוק ,ענליוו ןיא
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 לד ,1906 טסוגװַא זיּב טרָאד טעּברַא ןוא קיטסירטעלעּב רעד

 ןיא) שידיי ךילסילשסיוא טעמּכ רע טּבײרש רָאי ייווצ עטצעל
 ,"טלעוו ידח רעכיבלמַאז יד ןיא ,"געוו םעיינא ,"עמיטש=טקלָאפח רעד
 (.דנַא ןוא ידניירפ, "קלָאפ עשידוי סָאדש

 :רעּב טזָאלרַאפ ,ךיז ןלייה וצ ןעלטימ ןייק קידנּבָאה טינ
 םישדח רָאּפ עטצעל יד .(עטָאכוס=זלַאה) טײהקנַארק ןייז יקסדַאש
 ןלײה ןרָאפ ְךיִז טזָאל רע זַא ,ךילרעפעג ױזַא עגַאל ןייז טרעוו
 ,טעּפש וצ ןיוש זיא'ס רָאנ .קצָאװטָא ןייק

 ַאּב א רענייז טּבײרשַאּב ןיקסדַאשרעּב ןופ געט עטצעל יד
 :ױזַא ווירּב ןטָאװירּפ ַא ןיא רעטנַאק

 ךיא ּבָאה ,(ןָאיטנַאּפ ַא ןיא ,קצָאװטָא ןייק) ןיהַא קידנעמוקז
 ןגרָאמ ףיוא ,ךָאװטימ ..טעּב ןיא טגײלעגנײרַא די רהאלּכ םיא
 ,ןדירפוצ רעײז זיא רע זַא ,טגָאזעג רימ רע טָאה ,ןעמוק ןייז ךָאנ
 סָאװ ןוא ןָאיסנַאּפ ןיא .ג וצ ןּבעגעגנײרַא םיא ןּבָאה רימ סָאװ
 .רעּב ואוו) לָאטיּפש ןשידיי רעװעשרַאװ ןופ ןרָאװעג רוטּפ זיא רע
 ךיא ..(קצָאװטָא ןייק ענליוו ןופ קידנרָאפ ,ןּבילּבעג זיא יקסדַאש
 =נוא ןעוועג זיא סיורג יװ ןוא ,רעטעמָאמרעט ַא טפיוקעג םיא ּבָאה
 ,טסואוועג טינ וליפַא טָאה יקסדַאשרעּב זַא ,גנורעדנואוורַאפ רעז
 ,טגערפעג תֹומימּתּב ךימ טָאה ןוא ,רוטַארעּפמעט לד טסעמ ןעמ יװ
 ןלױה ןפיױא יצ ,דמעה ןפיוא רעטעמָאמרעט םעד טגיײל ןעמ יצ
 --- .טרָא ןכלעו ףיוא ןוא ,ּבייל

 :עּפמעט יד ןטסָאמעגסיוא .3 םיא טָאה טכַאנ ייּב ךָאװטימ
 ?וקעג זיא'ס ,למוט ַא טכַאמעג טָאה רע .403 ןענופעג ןוא רוטַאר
 ןגרָאמ ףיוא .ןרָאװעג רעסעּב םיא זיא'ס ןוא ..רעשדלעפ רעד ןעמ
 ןּבָאה ייז יו ,לכיימש ןּביל ןייז טימ טלייצרעד סָאד רימ רע טָאה
 :עטַארעג םיא טָאה רעשדלעפ רעד יװ ןוא ןקָארשרעד ןטכענ ךיז
 ןעגנערּב גָאט עלַא םיא לָאז ןעמ ,טגנַאלרַאפ טָאה רע .,טעװ

 :נוטייצ רעװעשרַאװ ערעדנַא יד---,גנוטייצ רעװעשרַאװ ַא) / .,.םעד |
 -עג תּבש זיּב ךיז טָאה ץיה יד .(ןועל טלָאװעג טינ רע טָאה ןעג
 טלציװעג ,טליפעג טוג רעיײז ךיז רע טָאה תּבש .,40 ייּב ןטלַאה
 :ַאװד יד וצ רעפטנע סרסיק םעד ןופ---קיטילָאּפ ןופ טדערעג ,ךיז
 :קָאד רעד ןעמוקעג זיא ,ןעוועג םיא ייּב ןיּב ךיא ןעוו .סענַאיר
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 ,טקרעמַאּב ּבָאה ךיא---.גָאט ַא לָאמ ייווצ ןעמוק טגעלפ רע---רָאט
 רימ רע טָאה--!טכעלש, .ןקָארשעצ סעּפע זיא רָאטקָאד רעד זַא
 =עגסיוא רעּבָא טָאה יקסדַאשרעּב ."גנונעפָאה ןייק ָאטינ---טגָאזעג
 =וקעג ןיב ךיא תעשּב ,לכיימש ןקידנעטש ןייז טימ ,רעטנומ ןעעז
 יוצ ןכילקערש ַא ןיא ןענופעג ןיוש םיא ךיא ּבָאה ,טכַאנרַאפ ןעמ
 ןלעפסיוא םיא טגעלפיס ,טקיטשעג םיא טָאה זלַאה ןיא .דנַאטש
 ,ןייצ יד טימ טצירקעג ,תעד םייּב טינ ןעוװעג טייצ עצרוק ַא ,םעטָא
 ינירט ןּבעג ,ויא ןגיל ןּבױהעגנָא טָאה ןעמ ,,גנוצ יד ןסיּבעג
 =עג זיא רע זַא .ןרָאװעג רעסעּב םיא זיא'ס ןוא ,.װ .זַא .א ןעק
 סָאד זיא סָאװװ :טסנרע וזַא טגערפעג רע טָאה ,ךיז וצ ןעמוק
 | זל ףימ טימ ןעוועג

 ןופ דניירפ ןטנעָאנ ַא) ן--י ןפורעגסױרַא רימ ןּבָאה עשרַאװ ןופ
 ןעװעג זיא טכַאנ יד .טכַאניײּב 1 ןעמוקעג זיא רע .(יקסדַאשרעּב
 רע זיא (גָאטנז) ירפ רעד ןיא ןגרָאמ ףיוא ןוא ,עכילקערש ַא
 ינייא ..טדערעג סיואכרוד טָאה רע .ןעניז םייּב טינ ןעוועג ןיוש
 ןוא גָאטנוז ןיקסדַאשרעּב ןעעזעג טינ טָאה'ס רעװ ...ןזַארפ עקיצ
 רע ..!סעסיורג ןייק ,סנּבױהרעד ןייק ןעעזעג טינ טָאה ,גָאטנָאמ

 --טנעה יד טימ טכַאמעג ,קרַאטש ןוא קיטומ ױזַא סעּפע טדערעג טָאה
 ןענייזיס ,ָאיז : טרעהעג ּבָאה ךיא ...ןטכיולעג ןּבָאה ןגיוא יד ןוא
 רע) ..יװ טינ ,עסיורג ,עגנוי ,ןטנַאלַאט ךס ַא ,ןטנַאלַאט ןַארַאפ
 *ײװ ַא !טלעװ ַא ,(רעּביירש ערעטלע יד ןופ םענייא ןפורעגנָא טָאה
 ךיא ...סיוועג סָאד ,ָאי ,ּברַאטש ךיא ...טלעוו עקיטכיל ַא ,טלעװ עס
 טכַאניײּב ,טנָאמרעד טפָא רע טָאה ןעמָאנ םעד) "הניד ...ּברַאטש
 ..שיאערּבעה ןדייר ןּבױהעגנָא רע טָאה

 ןייק ןּברַאטש ןריפּפָא םיא ןלָאז רימ ,ןּבילּבעג זיא זנוא ייּב
 ףיױא טקוקעג ,ןגעלעג רע זיא טעּב ןפיוא ןָאגַאװ ןיא ...עשרַאװ
 רע יװ ,טרעהעג ּבָאה ךיא ןוא ,ןגיוא עקיטכיל ענייז טימ ןעמעלַא
 ּבָאה ךיא סָאװ ,רעטרעװ עטצעל יד--."רּבדל רוכָאװ :טגָאזעג טָאה
 | ,.טרעהעג םיא ןופ

 ןיא 1908 רַאורּבעפ ןט:26 םעד יקסדַאשרעּב זיא ןּברָאטשעג
 | .ןּבעל ןייז ןופ רָאי ןט:38 ןפיוא ,עשרַאװ

 1908 ץרעמ ,ענליוו



 .רעּביא סרעטייוו ןופ .עז
 ,םיּבתּכ ענעּבילּבעג
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 ןופ גנולייצרעד רעטנָאמרעד-ןּביױא רעד ןוֿפ ּבײהנָא רעד

 | ,םייצ:חמחלמ רעד

 טָאה ,רָאטקָאד רענליװ ַא ,שטיװעלװָאקַאי רדנסּכלַא ,טייח

 ךָאנ טסגיד:רעטילימ ןופ טײרּפַאּב ןצנַאגניא רעטניװ ןטימ ןיא ךיז

 ,גרוּברעטעּפ ןייק םיהַא ןעמוקעג ןוא המחלמ רָאי ןּבלַאהטרעפ

 ןיא הלהּב רעד תעּב ןרָאװעג ןענורטנַא זיא עילימַאפ ןייז ןיהואוו

 טָאה גנואײרּפַאּב רעד ןופ ךיירפ ןייק רָאנ .רָאי ןט.15 ןופ ןעיסָא

 ןוא קיטעמוא ןעוועג זיא םיא ייּב בוטש ןיא ןוא ,טליפעג טינ רֹע

 :תוּבס ליפ ןופ ךיז טמענ סָאד זַא ,טסואוועג טָאה רע .טוג טינ

 רע יװ ,טכירעגמוא ןעמוקעג טינ גנואײרּפַאּב ןייז זיא ,סנטשרע

 ףוס םעד ןגעװ קידנטכַארט ,ןלעטשרָאפ ךילנייוועג ךיז טגעלפ

 =צעל רעד רַאפ .ןעמוקנָא לָאמַא ךָאד זומ סָאװ ,המחלמ רעד ןופ

 ןייז ואװ ,עגיר ןופ םײהַא ןעמוק טּפָא ץנַאג רע טגעלפ טייצ רעט

 זַא ןוא .גנַאלנכָאװ ָאד ןעמַאזרַאפ ןוא ,ןענַאטשעג זיא טערַאזַאל

 =רעזעד וצ ױזַא ןּבױהעגנָא ןּבָאה ןרעציפָא ןוא ןלַאפעג זיא עגיר

 .ףיוא יװ םײהַא ןעמוקעג ךיוא רע זיא ,רענלעז עטסָארּפ ױװ ןריט

 ןפױא קירוצ ןרָאפ וצ טַאהעג העדּב טינ רָאג טָאה ןוא דימּת

 ןעמ רעכלעוו רַאפ ,גנוריגער עשיָאטַאטקיד עיינ יד זיּב ,טנָארֿפ -

 זַא ,טגדרָארַאפ טינ טָאה ,ארומ ןוא ײשּפָא ןעמוקַאּב ףּכיּת טָאה

 סרע ערעייז ףיוא ןרעקמוא ךיז ןלָאז ןרעציּפָא ןוא םיריוטקָאד יד -

 טָאה המחלמ יד זַא ,טסואוועג עלַא ןיוש ןּבָאה טציא רָאנ .רעט

 +ילַאמרָאּפ ַא רָאנ זיא ןרָאפ סָאד זַא ןוא טקידנעעג שיטקַאפ ךיז

 וצ ןצנַאגניא ךיז ךילצעזעג םוא ,ןכַאמכרוד ףרַאד ןעמ סָאװ ,טעט

 יסיב ןעמוקַאּב רע טָאה ָאולַא טייהיירפ עקיטציא ןייז ,ןעײרפַאּב

 *נּפָארט ןענורעצ ךיוא החמש יד ךיז טָאה רעּבירעד ןוא זייווכעל

 .טקידנעעג טינ המחלמ יד ןתמא ןיא ךיז טָאה ,סנטייװצ ,,זייוו

 .ברעמ ןפיוא ןטרָאד ,ןרָאװעג רעגנירג טינ ןּבעל סָאד יא םענייק
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 =ייוועניא ןוא רעירפ יו טרעקַאלפעג המחלמ יד ךָאנ טָאה טנָארפ
 ענייא ןסָאשעג רעהפיוא ןַא ןָא ןעמ טָאה ,אפוג דנַאל ןיא ,קינ
 =עּפ ןלָאמש ַא .טרעגנוהעג טָאה טָאטש-טּפױה יד .ערעדנַא יד ןיא
 ןיא רַאפ געט ײװצ ףױא ןּבעגסױרַא ןעמ טגעלפ טיורּב לצינ
 ,קידמיואמ ןעװעג זיא ןטקודָארּפ ףיוא תורקי רעד ןוא ןשטנעמ
 ןופ ןייגסױרַא טינ ןשטנעמ עקיטכיזרָאפ ןיוש ןגעלפ טנװַא ןיא
 .ןעײרעסיש ןרעה רדסּכ ןעמ טגעלפ ןסַאג עלַא ףױא ןוא ּבוטש
 סָאװ ,ענלצנייא ץֹוחַא ,ךיליירפ טינ םענייק זיא ןטייצ עניױזַא ןיא
 טכַאמ יד רעדָא הכולמ ןופ טכַאמ יד טנַאה רעייז ןיא ןּפַאכרַאפ
 .עג ךיא עגַאל עכילנעזרעּפ רעייז זיא ךילדנע ןוא .טלעג ןֹופ
 ןטשרע ןופ טָאה שטיװעלװָאקַאי רדנסּכלַא .טכעלש גונעג ןעוו
 רַאפ רָאנ ,גנַאגנײרַא ןפיוא לטערּב ןייז ןעגנַאהעגסױא ןָא גָאס
 ירעטרעגנוהעגסיוא ןַא ,הלוח ןייא ןעװעג יא טייצ רעצנַאג רעד
 לעמ עסיײװ ףיױא לטעצא ןטעּב ןעמוקעג זיא סָאװ ,שטנעמיסַאג
 .ּפָארַא סעּפע טַאהעג העדּב םּתסה-ןמ טָאה סָאװ ןוא ,דַאלָאקָאש ןוא
 רַארָאנָאה ןייק .הבדנַא ןטעּבסױא רעדָא ןיוהרעדָאפ ןיא ןעמעג
 .עטש ַא ףיוא ןעמוקנָא .טלָאצַאּב טינ טנעיצַאּפ רעקיזָאד רעד טָאה
 עקידנעטשנָא .טלָאװעג טיג ךיז טָאה גנוריגער רעײנ רעד וצ על
 :עטביא רעטנזױט ןוא רעטרעדנוח ,טריטָאקיַאּב יז ןּבָאה ןשטנעמ
 ןענייז ,ןרענעשזניא ,םיריוטקָאד ,עטמַאַאּב ,רעטעּברַא עטנעגיל
 ףיוא ןעמוקנָא ןּוא ,טפַאשעגּפָא יז טָאה ןעמ רעדָא קעװַא ןײלַא
 ןופ טלעג לסיּב ַא .ןויזּב ַא ןעוועג זיא לעטש ענערָאװעגיײרפ ַאזַא
 ןוא ענליוו ןופ טכַארּבעגטימ טָאה ַאגװעײסיאָאמ ַאניד סָאװ ,םעד
 =לר עיינ יד רָאנ ,ןעוועג ץנַאג ךָאנ יא ,קנַאּב ןיא טגײלעגנײרַא
 טגעלפ ןוא טנעה עריא ןיא קנעּב יד ןטלַאהעג ןיוש טָאה גנוריג
 ינוה עכילטע וצ ןטייקירעװש עסיורג טימ ןטנעילק יד ןּבעגסױרַא
 סָאװ ,טיורּב ףיוא טקעלקעג םיוק טָאה סָאװ ,שדוח ַא לּבור טרעד
 ןוא רענלעז יב טײהרענעטלַאהַאּב ןפיק ֹוצ ןגירק טגעלפ ןעמ
 ןעוועג גנוניימ ןייז ךָאנ ןיא סָאד ןוא .ןעיירעקעּב ןופ רעטעּברַא
 ףיוא ייס ןגעלעג זיא סָאװ ,רעמוא םעד ןופ הּביס עטסערג יד
 ,ןעוועג זיא גנונעפָאה עצנַאג יד .ַאנװעײסיאָאמ ַאניד ףיוא ייס ,םיא
 -רעּבירַא ךיז ןלעװ ייז ןוא ץינערג יד ןענעפע ךיז טעװ טָא-טָא זַא



 םיבתּכ ענעבילבעגרעּביא סרעטייוו ןופ 148

 ?רַאפ ףֹּכיּת טעוו הסנרּפה-תגאד יד ואוו ,ענליוו ןייק קירוצ ןּביילק

 ןוא .גירקירעגריּב ןשיסור ןופ רַאמשָאק ןטימ ןעמַאזוצ ןדניוװש
 זיא ּבוטש ןיא רעכלעװ ּבילוצ ,טסואװעג רע טָאה הּביס ַא ךָאנ
 טימ ןוא רעכיז ףיוא טינ טסואוועג רָאנ ,ןעוועג קיטעמוא יוזַא
 .,ריא ןופ ןטכַארט וצ טינ ןעעזעג ןטייקכילגימ עקיטסַײג עלַא
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 ,ןיוש רעטניוװ רעד קעװַא טייג סע
 ןיַאמ טַאנָאמ רעד טמוק סע
 ץרַאה ןיימ ןַאד טָאה טּבעלעגפיוא
 --- -- -- יינ סָאד ףיוא ןיוש טּביל ןוא

 . 1897 קָאשישיײא

 *עגרעביא ,רילא סרעטײװ ןופ עפָארטס ענעבילּברַאפ קיצנַײא ןַא (4

 .ינָאקַאיניב ןוֿפ שטיווָאניּבַאר לאה שי דנײרפײטנגוי ןייז ףרוד ןּבעג



 .ןוירּב ַא

 דניקרעטסעװש ןַײז וצ ר עטייוו .א ןופ

 .עװָאנָארָאו ןיא ךָאל ב ,ש דידי ןוא

 ! ךאלּב לאיתבש יחא
 םילוטלטה לכ ירחא לע ודעד תואקתפרהה לכ ירחא

 םישקה תונויסנה לכ לרחא ,םיכלמה לכלמ ךלמ םדיל ינאיבהש
 ירחא ,םיערהו םיבוטה םיקסעה לכ ירחא ,הברה הדובעהו
 . . ,יצפח זוחמ לֹא טע מ כ יאֹוב ירחאו תושקבהו םינונחתה
 "הֵּפַסֲהֹח וא הֹקטֶׂשּוקה לע ינועמּב חכיהפו טעמכ םויה יתבכש
 .הנש ילבח ילע ולפנ הוכ בצמב יכ ,ןבונ אליממ .טעמ חונל
 ןובשחו ןיד תתל םימשל התלע יתמשנ ,וקבדנ לניע תורומשא
 ילבמ יִלָע רבעש ,הלילב התשע אל רשא תא ,הארובו הרצוי יגפל
 יתנשבו .םימל לע םימי דבועה תנשכ ,תקֹותמ הנש ןשיאו-- ,הנש
 דאמ םה םימיענ תומולחהו :םיבר תומולח ,יחא ,יתמלח תאז
 ,ער ה לכשה לכ רוקמ ,חומה התע יכ ,ץיקהב תומולחהמ םימיעגנ
 דע בקונו הנומאה יררה רקועה ,תואלצמה לכב רפוכו שיחכמה
 ,בלה ךאו ,ותדובעמ הנשה יעגרב חוני הזה ערה חומה -- ,םוהתה
 לכ רוקמ +תֹועָרהְו הוקתה לכ רוקמ ,הבהאהו םיעוגעגה לכ רוקמ
 לכו ,םירוהרה רהרהי ,תומולח םולחי אוה ךא -- ,בוטו דמחנ רבד
 הכר דיהו ,יב תעגונ די הנהו--ימולח תא ימלחבו .יֵל םיבוט הלא
 תא שיערמה ,אלפנ חכ הא ןומט הבש ,השא די ,הנונעו איה
 חכ--,ישוח לכ והכ אל דועש ,םדא לש םישיגרמה םיבצעה לב
 תא שיגרהל ,הקד השגרה עבטה תאמ הנתנ ,יחא ,יב ,ירטקלא
 לא סנכנו ,הירבא ןמ ,השאה ןמ אצויה הזה ירטקלאה קיז
 | .הב עגונה

 רשא ,ךבתכמ יִל תטשומ תאזה השאה הנהו יתוציקה ףכית
 תא יתארק -- .ידיל אב רשא דע םויה לכ תוליחמ לוגלג לגלגתנ
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 םירקמהו .וב ידמע היה רשא לכ תא יתרכזנ ךכ ךותמו ךבתכמ
 .קחשת לא ,יחא ,התא ךא ;קוחש ידיל םיאיבמ הלאה תוערואמהו
 תונויסנ ידיל ךתוא םג איביו ול ערו ךיהל א הארי ןפ ,יל
 לש ונועמ לא ףכית יתרס אל אנליוװל יאובב יכנא ,הלאכ
 יל םיכירצה םירבדה תא יל תונקל יתכלה ךא ;ץיוואניבאר יה
  תא שורדל הלחה יתביק ךא ,ירכממ דחא ןועמל רוסל ץופחאו

 עגיו ףיע .הרשע תחאה העשה רבכ התיה העשה יכ ,הדיקפת

 יתש םע הנמלא ,הנקז השא :האלתמ הנהו - ינועמל יתאב

 לעב תא תופרחמו תופדגמו תוקעוצ ,היתונב ,הארנכ ,תולותב

 םרט .תמ ינפכ םירוחו םינבל םהינפו םידמועה ,ותשאו ינועמ

 השונ יכ יל ודיגה םרטו הזה שערה לכ המ לע תעדל יתקפסה

 אב וואטסירפה הנהו ,דחיב אינסכאה תאו הברה ףסכ וב איה

 תא ינממ לאשי טעמ דוע יכ ,הכלה יתרכזנו השעמ יתיאר ;התיבה

 "רחא .אינסכא תיבב םיבירמה ןיב דמוע ינאצמב ,יעסמ:תדועת

 תאז יתדועת תא יתחכש יכ ,תעדל יתחכונ יסיכב שומשמה

 ןרבדה תא ול רפסלו ד"יא תא תוארל דזיופה לא רהמאו ,יתיבב

 תיבב יתבשי ןכבו .אוהה עסמה תא יבבל ןובאדל יתוחא ךא

 הליכאב יבל תא יתדעס המש ;תישילשה העשה דע תונחתה

 "םי תעירקכ השק ,עודיכ ,תאז לכב ךא ;תע יבתכב ארקאו הלק

 / אסמה לע תוכחלו תוביתנה תיבב תומימת תֹועש שלש תבשל ףוס

 יי חישמ אובלכ

 ייבתכמ תא רצקמ יננה

 םוי דע לבקמ יננה לבור השמח יל שי תחא העש:תארוה

 .רכש לע דחא כ"ור ,קפס ילב ,ףיסוי באה אובבו ,רענה יבא אוב

 יתשאיתנ טעמכ יכנא ,קפסב היולת תחא העש-תארוה דוע

 תובס ינפמ לטב טעמכ ךלוה יננה הז שדוחל 20 דע .הנממ

 --יהבר הדיקשב דובעל יתדובעל בושא רחאו ,תונוש

 / ,"רעגיוש ןוא רעווש ןיידא םולשב שורד

 ייקסינעוועד י"ד רמ יל רקיה ב"ש םולשב שורד

 יקסינעוועד ,מ .א !יחא ,םולש היה

 6 א א א א 6 6 ג א. א 4 4 + 6 4 + ./ !?יתבתכ
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 והחלשו ךבתכמ לֹא ףרצ ינוגררהה בתכמה תא ק} 8
 --- .אוואנאראוולי

 והנמטת וא הוה בתכמה תא דקומה לע הלעת ףכית .ב :נ
 ,ל* ג ה ..!וירחא שֿפחי אל בלכהש ,םוקמב

 ,1898 ,ןצ ,הנביק

 (* ןוירב ַא

 ! ךָאלּב ליתּבש ,רעניימ רעדורּב
 ךָאנ ,ןעעשעג רימ טימ ןענייז סָאװ ,סעיטעּפירעּפ עלַא ךָאנ !

 טָאה ןגיניק-סגיניק עלַא ןופ גיניק רעד סָאװ ,ןשינעלגָאװ עלַא
 ,טעּברַא ףס ןוא תונויסנ ערעװש עלַא ךָאנ ,ןעוועג םרוג רימ:
 ןוא םינונהחת עלַא ךָאנ ,םיקסע עטכעלש ןוא עטוג עלַא ךָאנ
 ,קעוװצ ןיימ וצ ןעמוקעג טע מּכ ןיּב ךיא יו .םעדכָאנ ןוא תושקּב
 -לואו ןיימ ןיא חוּכ ןָא טעמּכ טגיילעג טנייה ךיז ךיא ּבָאה ---
 ,אליממ ךיז טײטשרַאפיס ,לסיּב ַא ןעורּפָא עקטעשוק רעד ףיוא גנוג
 ךעלרעּפמיװ יד ,ףָאלש ַא ףױרַא רימ ףיוא ויא בצמ ַאזַא ןיא זַא
 ויא עניימ המשנ יד ,טּפעלקעגפיונוצ  ךיז ןּבָאה ןגיוא עניימ ןופ
 ןריא רעפעשַאּב ןרַאפ ןוּבשחו ןיד ןּבעגוצּפָא למיה ןפיוא ףױרַא
 רעד ןיא ןָאטעג טינ טָאה יז סָאװ ,םעד ןגעוו רעדליּבסױא ריא ןוא
 ןיפ ךיא ןוא -- ,ףָאלש ןָא ןעגנַאגעגכרוד רימ זיא עכלעוו ,טכַאנ
 ,ןשטנעמ ַא ןופ ףָאלש רעד יװ ,ףָאלש ןסיז ַא ןפָאלשעגנייַא
 =יימ ףָאלש ןקָאד םניא ןוא .טעּברַאעג געט ךָאנ געט טָאה סָאװ
 יד ןוא .תומולח ךס ַא ןעעזעג ךיא ּבָאה ,ןיימ וד לרעדורּב ,םענ
 ,רָאװ ןפיוא תומולח יד ןופ רעּביל ,ּביל רעייז ןענייז ענעי תומולח
 סָאװ ,לכש ןזייּב ןצנַאג םנופ רוקמ רעד ,חומ רעד זיא טציא ןעד
 סיוא טסייר סָאװ ,תואיצמ רעצנַאג רעד ןיא טנקייל ןוא טניײנרַאפ
 טָא -  ,םֹוהֹּת ןזיּב יז ךרוד טרעכעל ןוא ןּבױלג ןופ גרעּב יד
 םנופ ןטנעמָאמ יד ןיא ּפָא טור חומ רעטכעלש רעקיזָאד רעד

 ,טד -- ג ,י .א יזרעּביא ('
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 לַאװק רעד ,ץרַאה סָאד זיולּב ןוא רענייז טעּברַא רעד ןופ ףָאלש
 יָאה רעצנַאג רעד ןופ רוקמ רעד ,עּביל ןוא ןטּפַאשקנעּב עלַא ןופ
 זיולּב--,זיא טוג ןוא ּביל סָאװ ץלַא ןופ ,טפַאשדניירפ ןוא גנונעפ
 ,סעיזַאטנַאפ ןיא ךיז טפיטרַאפ ןוא תומולח טמולח ץרַאה סָאד
 - םעניימ םולח ןטכער ןיא ןוא .רימ וצ טוג זיא ץלַא סָאד ןוא
 ,לדײא ןוא טרַאצ זיא טנַאה יד ןוא ,טנַאה ַא ןָא ךימ טריר ןונ
 =ַאּב טפַארק עכילרעדנואוו ַא סעּפע זיא ריא ןיא סָאװ ,טנַאה:ןעיורפ ַא
 ,ןשטנעמַא ןופ ןוורעג עלעדייא עלַא ןרעטיצפיוא טכַאמ סָאװ ,ןטלַאה
 ,ןרָאװעג טּפמעטעגּפָא טינ ךָאנ ןענײז עלַא םישוח ענייז סָאװ
 =עג רוטַאנ רעד ןופ ןיא ,רעדורּב ,רימ .רעשירטקעלע ןַא חֹוּכ ַא
 םעד םָארטש ןקיזָאד םעד ןריּפש וצ עניד ַא השגרה ַא ןּבעג
 רעדילג יד ןופ ,סױרַא יורפ רעד ןופ טײג סָאװ ,ןשירטקעלע
 .ןָא יז טריר סָאװ ,םעד ןופ טנַאה ןיא ןײרַא טגנירד ןוא ;,עריא

 ָאד יד יורפ יד -- טָא ןוא ,טכַאװעגפױא ךיא ּבָאה ףּכיּת
 גָאט םעד טכַאמעגכרוד טָאה סָאװ ,ווירּב ןייד רימ טגנַאלרעד עקיז
 ,ןײרַא טגַאה ןיימ ןיא ןעמוקעג זיא רע ויּב ,םילוגלג ייר עצנַאג ַא

 קנַאד ַא ךיז ּבָאה ןוא ווירּב ןייד טנעיילעגכרוד ּבָאה ךיא
 :ָארָאװ ןיא ןעמוקעגרָאפ רימ טימ זיא סָאװ ,ץלַא טנָאמרעד םעד
 ךימ ןעגנערב סעטכישעג ןוא תוישעמ עלַא עקיזָאד יד .עװָאנ
 רעמָאט ,רימ ןופ ןכַאל טינ טסלָאז ,רעדורּב ,וד רָאנ ,ןכַאל םוצ
 ךיוא ןוא ןרעװ זגורּב ךָאנ טעװ ,טָא גּפָא ןייד ןעזרעד סעגטעװ
 .תונויסנ ענױזַא וצ ןעגנערצ ךיד

 ,(*ןשטיוװָאניּבַאר וצ ןײרַא טינ ךיא ןיּב ,ענליוו ןיא קידנעייז
 -ַאּֿב ַא וצ ןיירַא טלעװעג ןוא תוינק עקיטיינ ןכַאמ ךיז קעװַא רָאנ
 ןעד ,טכער ןייז ןרעדָאפ ןּבױהעגנָא טָאה ןגָאמ רעד רעּבָא ,ןטנַאק
 ךיא ןיּב טרעטַאמרַאפ ןוא דימ .רעגײז ַא ףלע ןעוועג ןיֹוש זיא סע
 עטלַא ןַא :השעמ ַא לָאמַאטימ --- ריטרַאװק ןיימ ףיוא ןעמוקעג

 ,רעטכעט עריא ,תועמשמ ,תולותּב ייווצ טימ הנמלַא ןַא ,יורפ
 ךייז ןוא ריטרַאװק ןיימ ןופ תיּבה:-לעּב םעד ןעלדיז ןוא ןעיירש
 טינ ךָאנ ּבָאה ךיא .סַאלּב-טױט רעמינּפ טימ ןעייטש סָאװ ,ּבײװ

 ,דניירפ-טנגוי סנדײב רעײז (*
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 -ליּפעג רעקיזָאד רעד סָאד זיא סָאװ רעּביא ,ןייגרעד וצ ןזיװַאּב
 יב טנָאמ יז זַא ,טגָאזעג טַאהעג טינ ךָאנ רימ טָאה'מ ןוא ,רעד
 ןיא ןײרַא זיאיס יװ ,אינסכַא רעד טימ ןעמַאזוצ טלעג ךס ַא םיא
 טעװ רע זַא ,ןלַאפעגנייַא ףֹּכיִּת רימ זיא'ס .וַאטסירּפ ַא -- ּבוטש
 :יטש ךימ טניפעג רע דלַאּביװ ,סַאּפ ןיימ ןרעדָאפ ךלַאּב רימ ייּב
 ןָאטעג ךוז ַא ּבָאה ךיא .אינטכַא ןיא רעגירק יד ןשיוװצ קידנע
 סַאּפ ןיימ ּבָאה ךיא זַא ,ךיז טגייצרעּביא ןוא סענעשעק יד ןיא
 ןעז וצ גוצ םוצ קעװַא לענש ךיא ןיּב .םיײה רעד ןיא ןסעגרַאפ
 ּבָאה סורדרַאפ ןיימ וצ רעּבָא ,השעמ יד םיא ןלייצרעד ןוא (* ד"יא
 ןיא טצעזעגקעװוַא ךיז ךיא ּבָאה ןכּב .גוצ םעד טקיטעּפשרַאפ ךיא
 ןטיּבעגרעּביא טכייל ךיא ּבָאה ןטרָאד .רעגייז ַא ירד ויּב לַאזקָאװ
 יװ רעװש ,עודיּכ ,זיא ןגעווטסעדנופ .ןעגנוטייצ טנעיילעג ןוא
 ןטרַאװ ןוא לַאזקָאװ ןיא העש עצנַאג יירד ןציז וצ ףוס םי תעירק
 ר 1, גר. . . . . . . ..ןחישמ ףיוא יװ ,גוצ ןפיוא

 6 1 6 6 9 8 6 6 1 9 4 6 וי יד ט 1 6 4 8 8 6 6

 .ווירּב ןיימ ץריקרַאפ ךיא

 ןעמוק ןויב לּבור ףניפ םֹוקַאֹּב ךיא .דנוטש ַא ּבָאה ךיא
 ילֹּב רע טעװ ,ןעמוק טעװ רעטָאפ רעד זַא ןוא ,רעטָאפ סלגניי םנופ
 ,ןטפולײרעדיןיא טגנעה דנוטש ַא ךָאנ ,לּבור ַא ןייז ףיסֹומ רימ קפס
 / םעד ןופ ןט520 ןזיּב ,ריא ןופ ןעוועג שאימ טעמּכ ךיז ּבָאה ךיא
 :כָאנ ןוא ,תֹוּביס ענעדײשרַאפ ּבילוצ קידייל טעמּכ ךיא ײג שדוח
 ןימ וצ הדמתה סיורג טימ ןעמענ רעדיװ ךיז ךיא לעװ םעד
 ,..טעּברַא

 ! רעדורּב ,טנוזעג יז

 יקסינעוועד .מ .א

 .:סערדַא ןיימ

 .רעטומ סרעטײװ ןופ רעדורב א ,יקסשינעװעד קחצי םהרבא 6
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 (יקסינעוועד קחצי דוד דניירפ ןרעייט ןיימ סירג
 | ..(** רעגיווש ןוא רעווש ןייד ךיוא סירג
 ןוא ווירּב ןייד וצ וצ:גיײל ווירּב ןשינָאגרַאשז םעד :,ס ּפ

 .עוָאנָארָאװ ןייק ּפָא םיא קיש
 רעייפ ןיא ןייז רעבמ ווירּב ןקיזָאד םעד וטסלָאז ףּכיִּת :.ּב ;נ

 ןיהַא םיא לָאז טנוה ַא סָאװ ,טרָא ןַא ןיא םיא טלַאהַאּב רעדָאה
 | .י!ןכװכָאנ טינ

 .ל"גה

 רעטעפ ןַײז ןופ ןוז ַא ,ןמאנ דידי ןוא דניקרעטסעװש סרעטייװו (*

 .קָאדָארָאה ןיא בר ןעװעג זיא סָאװ ,והילא

 ןופ םיבורק ,עװָאנָארָאו ןיא יקסבַאדל ָאג עילימאפ ('*

 .רעטייװ ,א



 .קרעוו סרעטייוו .א ןופ המישר עצרוק

 טינ ןוא ענליוו ןיא טינ) ןעגנולעג טינ ךָאנ ןיא'ס תמחמ
 יד רַאפ "דניירפ, ןטקעלּפמָאק יד ןעמוקַאּב וצ (עשרַאװ ןיא
 ואו ,סעגַאלײב ערעייז טימ 1911 ןוא 1910 ,1909 ,1908 ןרָאי
 יו ,ןעלקיטרַא לָאצ עשּביה ץנַאג ַא טכילטנפערַאפ טָאה רעטייוו
 טַאהעג טָאה רעטייוו סָאװ ,!טַאלּבנכָאװ רעקסיורּבָאּבװ םעד ךיוא
 :ָאמעדלַאיצָאס, רעגרעּבמעל םעד ,תוכײיש עטנעָאנַא םיא וצ
 ןעװעג ולא רע ואו ,("דנוּבז רענַאיצילַאג ןופ ןַאגרָא) "טַארק
 עשידיי סָאדװ ןוא ,רעטעּברַאטימ רעקידנעטש טײצ עסיוועג ַא
 .טנפערַאּפ טָאה רע ואוו ,(1917/18 דַארגָארטעּפ) "טַאלּבסקלָאפ
 ןּבעג וצ ןעגנואווצעג רימ, ןענייז --- ,ןעלקיטרַא עכילטע טכיל
 סרעטייוו .א ןופ המישר עקידנעטשלופ-טינ ַא ץלַא ךָאנ לייוורעד
 ןוא ןציטָאנ ,ןעלקיטרַא עשיטסיצילּבוּפ ,קרעוו עשיטסירטעלעּב
 | .ןעגנוצעזרעביא

 ;םעבאנסיוא ערעדנזַאב {

 .ךיירקנַארּפ ןיא רָאי עטס448 סָאד -- (יקסשינעוועד) עד
 ,(ןגיוּב ןּבלַאהטרעפ) 1907 ענליװ ,"טלעװ יד,

 ריֿפ .עמעָאּפ עשיטַאמַארד א .גָאטרַאפ -- רעטייוו הא 2
 עטײװצ ,(טַאמרָאפ רערענעלק) 68 ,ז ,1907 ,עגליװ ."טלעװ יד, גַאלרַאפ ,ןטקַא
 עטירד ,(טַאמרָאפירוּב רעכילנײװעג) ןגיוּב ריפ ,1911 עגַאלּפיױא עטרעטעּברַאפ
 ,1922 ,ןיקצעלק .א .ּב ןופ ?גאלראפ רענליװ , ןיא עגַאלפיוא

 ףטקַא ײרד ןיא עמארד א .רעײפ ןיא - רעטייוו .א ,3ה
 רענליװ , ןיא עגַאלפױא עטײװצ .(80 .ז) 1910 ענליװ ,"טלעװ יד , גָאלרַאפ

 ,רּבחמ ןופ דליּב ןטימ ,1920 ןיקצעלק יא ,ּכ ןופ ?גָאלרַאפ -
 ,ןטקַא ריפ ןיא עמארד א .רעמוטש רעד -רע טייוו .א 4

 ןקיבלעז ןיא עגאלפיוא עטײװצ 1912 ןיקצעלק ,א ,ּב ןופ ?בָאלרַאֿפ רענליוו ,
 . ,רּבחמ ןופ דליב ןטימ ,84 .ז ,1920 גַאלרַאפ
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 .םיב תֹּכ --- (יקסשינעװעד ריאמיקזיא} רעטייוו א 5
 *ענפיונוצ ,עלימיסקַאפ ןוא ליב ,עיפַארגָאיּב ןייז טימ ,דנָאּב רעטי1

 ןופ ?גַאלרַאפ רענליװ, .טדימשדלָאג ,י .א ךרוד טלעטשעגפיוא ןוא טלמַאז

 ,(עיפַארגָאיּב רעד ץוח) ןגיוב 10 .1923 ןיקצעלק ,א ּב

 ,ןעלקיטרַא .}
 סנָאסלגרעּב ןגעװ) ,טנעלַאט רשיינ ַא ---- (רעטיַײװ .א) ,וו ,א

 ,161 ינ ,1909 "דניירפ רעד, ,("לַאזקָאװ םורָא,

 ,99 ,ג ,1911 "דנירפ רעד, .םד תלילע--וו 2

 .רעטנַאלּפ ַא א :ןטקַאפ םורַא --- (יקסשינעוועד קיזיא .ד .א 3
 ,118 .נ ןטרָאד

 ,119 ,נ ןטרָאד .טפעשעג :ןטקַאפ םורא --.ד .א 4
 ,120 .נ ןטרָאד .טּפשמ סשטניל :ןטקַאפ םורַא --.ד .א 5)

 ,121 .ג ןטרָאד ,םינינּב עשיטָאירטַאּפ ;ןטקַאפ םורַא -- .ד .א 6

 ,125 ,ג ןטרָאד ,םיחוּכיװ עזעיגילער :ןטקַאפ םורַא -- ד .א ?
 ,127 .נ ,ןטרָאד ,עיטַאמָאטסערכ עיינ ַא --.וװ .א 8

 - 124 ,נ ,ןטרָאד .דניק עשידיי סָאד --.װ .א 9

 (,1919 װעיק ,5--4 ,נ ?טלעווײרעכיּב , טיול טלעטשעגפיונוצ זיִא לטיּפַאק רעקיזָאד רעד)

 :ןעגנוצעזרעּבבא ןז

 ,1908 ",רשטַאנָאמ ,ײעטיל, .אבש תּכלמ --ןוסמַאה טונק 4
 .ןיקצעלק .א ,ב ןוֿפ ?גָאלרַאפ רענליװ , ןיא רעדנוזַאּב סױרַא טײג 2 1

 ,2 .ג ,919 "ךָאװ יד, ,רעלדָאּב לרַאש ןופ 2

 ,3 ,נ ,ןטרָאד .גרעּבנעטלַא רעטעּפ ןופ 3
 +דניק ןיימ ---- (װָאקשעיּפ שטיװָאמיטקַאמ ײסקעלא יק רָאג .מ 4

 ןיא ,299 .ז ,1920 .ןיקצעלק .א ,ב ןופ ?גָאלרַאפ רענליװ , ,רעכיּב 2 ןיא ,טייה

 =טעלּב עכילטע ןעגנַאנעג ןרָאלרַאפ ןענייז 1919 געטילירּפַא יד ןופ המוהמ רעד

 ײנא ןַא ןעװעג אלממ יז טָאה -- ,ךוּב ןטײװצ ןופ גנוצעזרעּביא סרעטײװ ןופ ךעל

 ןוא ?ךאז ענייש א,) ךעלטיּפַאק ײװצ .(לדוד) יק סווָאזע רע ב דוד ,רערעד

 ןופ רעכיּב ײװצ יד ןיא טקורדעג ןעװעג רעירפ ךָאנ ןעניײז ("רטָאיּפ רעטעפ

 ,1919 "טלעװ עיינ יד, לַאנרושזישדוח םעד
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 ךָאנ רעכיז ףיוא ןרעטילװ ,א וצ:טביירש "טלעװירעכיב , עטנָאמרעד יד
 ,רעטיל , יד ןיא "רעטכיר, סיקסנַאיּפסיװ ןגעװ לקיטרצ םעד) ןעלקיטרַא ײװצ
 סָאװ ,(125 .נ ,1911 "דנײרפ רעד , ,"שטיבהָארד ןיא הגירה יד  ןוא ,| ?,נָאמ
 לקיטרַא ןא ןכײצײעגַארפ א טימ ןוא ,"רעבעװש .א, ןבירשפגרעטנוא ןענײז
 ןבירשעגרעטנוא 48 .ג 1912 ?דנײרפ רעד, ,"עגליװ ןיא ץרּפ .ל יי;
 נקלָאפ ידע -- רעבעװש .א ןופ לקיטרא ןא ךָאנ ןּבעגוצ ןעק'מ ,?רענליוו א,
 .למַאז שידנוב) "ןבעל ןופ ןגארפ, , ןדי יד ןוא ךיירטסע ןיא  גנולייצ
 לעב םעד ןעזײר ןמלז טול :תועט א רעּבָא זיא סָאד ,1911 ילוי ,ענליװ ,(ךוּב
 ןעװעג רעּבעװש .א זיא ,"עסערּפ ןוא רוטַארעטיל רעשידי רעד ןופ ןָאקיסקעל ,ה
 זיא רעבָא רעטיײװ ,א  ,?טַארקָאמעדלַאיצַאס, רעגרעּבמעל םנופ רָאטקַאדער רעד
 ,ירענליװ א, טפירשרעטנוא רעד ךיש זיא סָאװ ,רעטעּברַאטימ זיולב ןעוועג
 סנטײװצ רענליװ לסיב ןײש א ןבירשעגרעטנוא יװא ךיז ןּבָאה טנטשרע זיא
 .קיטרא רַאפ רעגינ .ש ןופ םינָאדװעספ רעקידנעטש רעד ןעװעג רָאג סע זיא

 ענליװ ןיא רָאג רעטיײװ .א זיא סנטירד ןוא ,ןגארפיגָאט רענליװ ףיוא ןעל
 ,עיצקעל ןַײז ןטלאה ןעמוקעג ןיהא זיא ץרפ ןעװ ,םירוּפ םעד ןעװעג טיג
 ןענייז רעטַײװ ,א ןוא "רענליװ א, ,"רעבעװש .א, זַא ,זיא ונירבדמ אצויה
 ,שיטנעדיא טיג

 ןעלמאזוצפיונוצ .ָאטינ טײקכילגימ ןייק טציא ויּב ךָאנ זיא ןפוא לכּג
 ,"רגיירפ , ןופ ןעלקיטרא עטסואווַאּבמוא ךָאנ עקילדנע צ ענעי זיולּב טינ
 טשידיי סָאד , ןוא .?טארקָאמעדלַאיצַאס? רעגרעּבמעל ,,?טַאלּבנכָאװ רעקסיױרּבָאּב,
 ױזַא ןקלָאז ,יטארקָאמעדלַאיצָאס רעגרעבמעל רעד ןוא ?טַאלּבסקלָאפ עשידיי סָאד , ,"טאלבנכָאװ רעקסױרּבָאב רעדָא 1911 ןוא 1910 ,1909 ,1908 ןרָאי יד רַאפ "דניירפ, רֶעֹד קילעפוצ ךיז טניפעג יז ײּב סָאװ ,קרעװ סרעטייוו ,א ןופ רעזעל עלַא וא ,רׂשֹוי א זיא סע ןוא || יּפַאק ,"המישר, רעזנוא ןיא טנכערעגסיוא ןענייז סָאװ ,ןעלקיטרַא ןײנ יד ןליפַא רָאנ ,?טַאלּבסקלָאפ
 ןטפירש סרעטייװ ,א ןופ ףעלמַאז םעד ןסיװ וצ ןּבעג ןוא ןייז ךילדניירפ
 ! סערדא ןטיול

 .טדימ שדלָאג .י ,א 16 יװ 25 יה ,לסעגיירגנעוו ,,עגליוו





 :ט לא ה ני א }
 טייז

 11 9 2 ם 8 2 9 9 ש ַּפ ס 9 : י 5 59 ' 5 רעזעל פד רצ

 -- (רעטייוו .א) יקסשינעװעד ריאמ קיזייא

 / . . , . טדימש דלָאג .י א --- ןקריװ ןוא ןּבעל ןייז

 ,קיטסירטעלעג |

 -- ז'סרּת ולסּכ 'ו ענליװ ,203 'נ ,"גנוטײצסקלָאפ,) געװ ןיא .א

 2 א א א א א א א א יי א "= (1906 .וָאנ 0
 7 -/ 4{ 2. 2 2 2 } (1903 .ֹװָאנ 16 ,208 'נ ,"ג"צפ,) לבוי יּב

 (1908 ,צעד 1 ,221 'ג ,"ג"צפ,) דמערֿפ רעד ןיא .ג
 18, , . , , 1906(  ,צעד 27 ,245 'ג ,"ג"צפ,) שיא תשא  .ד
 24 - , , 41907 ענליװ ,"טײהײרפ ךוּכלמאז"חספ) לטעטש ַא ןיא .ה
 . 2 4 , (1907 לירּפַא 17 ,2233 'נ ,",טײצסקלָאפ,) לָאמַא ,ו
 ירשּת ט"כ ,12 'נ ,"גנונֿפָאה יד,) גיניק ןשידײי א טימ השעמ ַא .ז

 24 2... . (1907 ,טקָא 7 -- .טפעס 24-- ה"סרת

 1919 ראונַאי 8 ,ענליװ ,1 'ג ,"ךָאװ יד,) ןאמאש םיּב .ח 39

 .עמַארד ן|

 51 1919(  .ּבעֿפ 8 ענליװ ,4 'נ ,"ךָאװ יד, ,רעטקַאנײא) קילגמוא ןַא .ט

 .רעדיל ן}/

 . ןקורד םוצ ןבעגעגרעּביא 1920 ענליװ ?ךובירעטײװ}) "+=
 63 = (הוגדָאּפ קיזיא דנײרפ?טנגוי סרעסייװ ךרוד

 64 .  (רעקיבלעז רעד ןּבעגעגרעּביא ,ןטרָאד--,שיסור) *,* .אי
 ..טנגוי ןײז ךווד טכילטנפעראפ ,// 'נ ,1920 "הריפצה,) םימשג .בי

 9 6 1 * 5 6 . 9 ר 6 : 66 . (יקסװָאדאש ,י דניירפ

 ךרוד "םיבתנ, יד ןיא ןקֹורד םוצ ןבעגעגרעביא) םיכָאלמ תריש .גי
 11 . (ךָאלּב לאיתּבש דניײרפיטנגוי ןוא דניקרעטסעװש ןייז
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 טייז

 .שיאייסע ןש
: 

 175 , (5--4 ג"נ ,1919 וועיק ,"טלעװירעכיּב ,) ןואג רעד ,די
 5 ס 9 6

 ,קיטסיצילּבוּפ ש

 83 (22 'ב ,1907 .נַאי 20 ,"גנוטײצסקלָאפ ,) *דנוּב , רעשיצילַאג רעד ,וט
 .װָאנ ענליװ ,"ןרעטשנעגרָאמ רעד,) יקסנַאיּפסיװ װַאלסינַאטס ,זט

 94, 18. יש 4 4 4 4 4 4 שי. . 2 'ג ,7
 ?ָארעטיל,) רעטקאראכ ןוא טכעלשעג ןגעװ ערעל סרעגניגַײװ ָאטָא זי

 96 , . , , . (4 'ג ,1908 יִאמ ,ענליװ ,?ןעטֿפירשטַאנַאמ עשיר

 רָאנ ,ןבירשעגרעטנוא טינ --,2 'נ ,ץרעמ ,ןטרָאד) ,.!ץרא ךרד יחי

 105 ) } } , , . . ,  (טפירשרעטנוא רעד טימ טריסנָאנא

 108 , , (31 'נ ,1910 ,עשרַאװ "דניירפ רעד,) רעזעל ןיא רעכיּב .טי

 110 , . , . 4, . . . 65 'ג 1911 ,ןטרָאד) "ןברוחל רכז; .כ
 114 }3 + , 6( ינ ,9 ,גָאי 8 ,ענליװ ,"ךָאװ יד ,) טייצ רעזנוא ,אכ

 118 / } , | } , , (2 'נ אנַאי 17 ,ןטרָאד) ןטָאש ןוא טכיל ,בכ
 120 , ,(1 'נ ,1908 ירּבעפ ,ענלינ ,".גָאמ .רעטיל ,} רעטאעט סָאד .גכ

 129 , (2--1 ג"נ ,1919 ץרעמ ,ענליוװ ,"טלעו עיינ יד,) רעטַאטט רענליװ ,דכ

 --,2 'ג ,1908 ץרעמ ,":נָאמ ,רעטיל ,) יקסדאשרעב ןועמש ןּב והיעשי .הכ

 138 , (טפירשרעטנוא רעד טימ טריסנָאנַא רָאנ ,ןבירשעגרעטנוא טינ

 .םיבתּכ ענעּבילּבעגרעּביא סרעטייוו ןופ עז |

 143 } , . . ,  ("ךובירעטײװ,) ןציטָאנ עכילטע ןופ עלימיסקאפ ,יכ

 146 , ("ךונ-רעטײװ,) טײציהמחלמ רעד ןופ גנולייצרעד ַא ןופ ּבײהנָא זע

 =טננוי ןייז ףרוד "םיבתּכ, רַאפ ןבעגעגרעּביא) דילַא ןופ לטשער ,חכ

 148 1 , 2 . 2 . 4 . . ,  .(שטיװָאניּבַאר לארשי דניירפ

 דידי ןוא דניקרעטסעװש ןייז וצ רעטײװ ,א ןופ (,רּבעה) ווירּב א ,טכ

 149 0 20, 20. 80. 8 2 ג 4 ךָאלּב .ש

 159 ,} , 2 . . . . . . . קיעװ סרעטײװ .א ןופ המישר עצרוק

 :טייטש "קילגמוא ןַאװ לּפֶעק ןרעטנוא 51 טײז + תועט=ןוקיּת
 / טקַא רעטשרע

 .רעטקַאניײא ; ןייז ףראד |



 .רעסייוו .א

 .אמעָאּפ עשיטאמארד א
 םססס .ןעטקַא רעיפ 0000

 1922 --ענליוו

 ,ןיקצעלק .א .ּב ןופ גַאלרַאּפ רענליוו





 ןענאורעּפ

 .ַאינַא =
 ענעמוקעגמוא יד
 ,יורפ-גנוי יד
 .רעטסעווש יד

 ,רעטימ יד
 .דניק רהיא טימ הנמלַא יד
 רעטנַאקעגנּוא רעד
 , עיוייז רעד
 .עטאט רעד

 : ,רע

 ,טמַאג רעטשרע
 .טסַאג רעטייווצ
 ,טסַאג רעטירד
 .טסַאג רעטרעיּפ
 ,ץירפ רעד





 ,טקא רעטשרע

 . יד ןענעק -- .יװֿפ רעדנערידוטש ַא ןוֿפ רעמיצ ַא
 דנַאװ ןוא ריט ןעשיווצ .ריש:סננַאגניַא יד -- רעהעזוצ
 -- ףעקניװ ןיא רעטיײװ .אֿפָאז ַא -- םטער ףיֹוא
 ,דנַאװ דעטֿפער רעד יב .רעֿפיּב טימ עקרעשזַאטע'נַא
 ,רעֿפיּב -- םהיא ףיוא ; שיט-ביירש ַא -- רעטסנעֿפ םייּב
 ? רַא:רעלטטניק ,גייצעג;ביירש ענעדעישרעֿפ ,רעיּפַאּפ
 רעד ייּב -- .ןעטערטרָאּפ-טיזיװ ןוא ?עגיּפש ָא ,טייב
 .שַאװ ַא -- לעקניװ ןיא -- .טעּב ַא -- הנַאװ רעקניל

 .לעגיּפש ַא ןוא שיט
 ,רעמלַא-רעדיילק ַא -- רימ םוצ רעטנהענ ,רעטייוו

 ץירעּביא .ןעטעוטרָאּפ ןוא ןערויװַארג הנעװ יד ףיוא
 עגנוי ענהעש ַא :"טֿפַאנ, ערויװַארג עסיורג ַא -- טעּב

 .טעקַאנ ,ױרֿפ |
 ןעולב ַא רעטניא ּפמָאל ַא טנערּב שיט ןיֿפױא .טּפַאנ

 -- .ליוק
 ,רהָאי 1902 ןוֿפ טייצ ערענָאיצולָאװער יד

 .ןרעּב ,ץייוש רעד ןיא
 ,(רעלעיּפשיוש ןוֿפ םקניל ןוא םטכעיע





 ,טסַאג רעטייװצ
 !רָאֿפ ךיז טלעטש .,טינ טֿפָאלש ןרעּב
 ,..! טֿכַאװ ןרעּב ,רעגייז .ַא סנייא
 .ַאינָא

 .םעייב טימ םיוועג ,טהעג ץיימע

 .טסַאג רעטייװצ
 ,רעגריּב רענרעּב עטצעזעג יד
 -,רעצייוש עגיטומכײלג ,עטלַאק
 טֿכַאו ןעטימ ןיא םוא ןעֿכירל
 .הנַאה ןייּב ּבַײװ ןעמורֿפ ן'טימ

 .(מֿכַאל

 .טסַאג רעטירד
 .(ןָא טמּוקנ

 ,יונעג שינ טסייװ רענייק
 ...רנעזיוט עטרעדנוה :טגָאז רענייא
 ,ןעהייר ענעפָאלשעג עגנייא
 .ּפָאּפ ַא טהעג םױארָאֿפ
 ,ןענָאילַימ : ןעגָאז ערעדנַא
 ,ןעֿפָאלעג םעמרומ ןוֿפ רעֿכערּברעֿפ
 ,ןעדנוצעג ןעקע רעיֿפ ןוֿפ טרָאטש יד
 -  ..,םּביױרוצ רעזייה יד
 ,עטדיױט עטדנעזיוט זַא ,ךָאנ םגָאז ןעמ
 ...ןֿפוג טימ ןעסַאג יד ןעֿפרָאװרעֿפ
 ,..1 ךיז טוהט סָאװ

 .טסַאג רעטייװצ
 .טלעװ רעד ןּוֿפ ףֹופ רעד

 .מסַאג רעטירד
 ,סע טסייוו רעװ -- ,ּבכױהנָא רעד יצ ,ףופ רעד
 ..ךז טוהט סע סָאװ ,ןעמהענעּב םָאד ןָאק רעװ



 ץירק ַא םױארָאֿפ ,טהעג הנחמ ַא
 ...טעּב ןוא טגניז ןוא טהעג ןוא
 ההעמ -- טשעדנואורעֿפ ,טריומ -- טרעדנוה ףניֿפ
 | | ...םהעג ןוא
 .םייצ ןייק ּבָאה'ֿפ ,העג יא

 .ןעמייװצ םוצנ
 .טראוו ןעמ .טימ טמוק
 .(ּבָא עדייּב)

 ,טסַאנ רעטשרע
 ,טהעג הנחמ ַא

 .ַאי נָא ס
 ,טּביױלג ןֹוא

 רע
 .טלַאֿפ ןוא

 ,מסאג רעטש רע
 .ףיוא ךָאד םהעטש ןוא
 / .טַײצ עליֹואװ ַא
 תורוד:ןעגרעווצ ,תורוד עצנַאג
 ,ןעמוקעגמוא גיטשינ ןענעז
 ,עֿכַאװש .,עהָארג  ,ןעֿכָארקעגֿכרּור
 - = ןעשָאלעגמױא ןוא טּבעלעגבָא
 .תורוד עניילק

 ,אינָאס
 .תורוד ע'סואימ

 ..טסַאגרעטשרע

 ...דּוי רעיינ רעד שציא ןָא טמוק
 טז נוק צ יד טֿפעלֿפ ןעצנַארל:ןעמולּב
 .ןעדוי םעייג םעד רַאֿפ



 53 ע

 .(ּכָא טהעג)

 .טסַאג רעטשרע
 ײרֿפ רעשידוי רעיינ רעד רַאֿפ
 .טֿפניקוצ יד ץנַארק רהיא טכעלֿפ
 ,ךיײַא ףיוא טרַאװ רע -- ץינַארק:ןעמולּב רעד

 1 .אינָא ס
 ץנַארק:ןעמולּב רעד ...?רימ  ףיוא

 .טמַא ג רעטש רע
 ...ְךייַא ףיוא
 ,םיהַא טרָאֿפ רהיא
 .טֿפוװ ןוא טקנעּכ סע ,םייה סָאד טרַאװ סע
 ,דמערֿפ רעד ןוֿפ רעדניק יד טֿפור סע
 ,גנוי ןענעז סָאװ ,יד ףיױא טרַאװ סע
 ,טמיירד ןוא ץלָאטש ןוא קרַאמש ןענעז סָאװ
 ,טרַאװ ןוא טֿפור סע

 אינָאס
 ?רימ ףיוא

 שםַאג רעטשרע
 .ךייַא ףיוא

 ...טנעז רהיא ...טנעז היא
 .אינָא ם

 ,טנָאז ,ךיא ןיּב רעװ

 - .טסַאג רעטשרע
 ט:ָאזעג לָאמנײא ףייא ןיוש ּכָאה ךיא
 ,..ףיורעד רימ טמירדרעֿפ םע ...ןוא

 | | .אינָאס
 .רעטסנעֿפ םוצ ןעדעירֿפוצנוא ּבָא טהעג



 .טסַאג רעטשרע

 ,טלעי  רעשידוי רעד ןוֿפ רעדנואו 'עד טנעז  רהיא
 ,השורי רעטלַא רעד ןוֿפ רצוא רעד טנעז רהיא
 ,ןייוועג-תוניק םעד ןוֿפ דײרֿפ יד טנעז רהיא
 ,החמש רענעסעגרעֿפ רעד ןוֿפ רעיורט יד טנעז רדיא

 ארהיא וצ טהעע
 ?אד רהיא טּביילּב סָאװ !קעװַא טרהָאֿפ רהיא
 ...ךייַא רע זיא סָאװ
 ןָא טלָאמעד ןוֿפ
 םײא טהָענ ץרַאהס ןּוא ךָאנ ְךייַא ךיא העג
 .טסיזמוא טֿכװ ןוא ץלַא ךייא טכוז ןּוא
 ?ךייֵא רע זיא סָאװ

 ,אי גָא ס
 ,ןײלַא ןיּב ךיא ,רע טינ
 ?ךיא ןיּכ ,ההיא טגָאז ,רעװ ...םַאזנייא ,ןעזָאלרעֿפ
 גרעיורט יד החמש רענעסעגרעֿפ ַא ןוֿפ

 (םהיא וצ טנעהָאע)
 ,רעטריארעֿפ ַא להַארטש ַא רשֿפא
 רעשלַאֿפ .ַא גנַאלקּבָאינַא רשֿפא
 רעטבױטרעֿפ ַא רעצ ַא רשֿפא
 ?עטלײהרעֿפ ַא הנואו ַא רשֿפא
 ,..רגואװ יה רעדעיװ יז טנעֿפע

 ..טסַאג רעטשרע
 דנואװ יד  ןעלייה רימָאל ,טמוק
 קעצ םעה ןעליטש רימָאל ,טמוה
 !רימ טומ טימ-טמוק

 .אינָא ס
 ?ךייַא טימ ןהָעגמימ
 ןיירַא ןעֿפורעג ףימ לָאמַא ןיוש טָאה'ס



 ,רהיא יװ ,רעטסיירד ןוא רעקנַאלש ַא
 ,טַאהעג רענעי טָאה ןעגיוא ערעדנַא רָאנ
 ,טַאהעג רענעי טָאה ןעגיוא עדנעלהַארטש
 ...ןעגיוא עדנעלהעֿפעּב

 .טסַאנ רעטשרע
 .םורדרעֿפ טימ

 ..! קירוצ ןעהעג יז

 .אינָא ס

 ?דנואװ ןיימ ןעלייה רהיא טעװ
 ?רעצ ןיימ ןעליטש רהיא טעוו

 (טקַאג רעטייווצ רעד ןוא רע :ןָא ןעמוק סעג

 .טסַאנ רעטייווצ

 !רעגריּב רענרעּב ! גנוטייצ יד טֿפָאלש
 ,טנע-ומש ןעטרָאד ,םע טגערּב ןעטרָאר
 ןעייוש ןעלמיה ,ףיז טלַאּפשוצ דרע יד
 ,גיהור םלוע רעד טֿפָאלש ָאד רָאג
 ,גיהור ךייַא טֿפָאלש

 . .אינָאס
 ?םעיינ ןייק רָאג

 .טסַאג רעטייווצ
 .ענלעז םָאד ץלַא ! טשינ רָאג ,טשינ רָאנ

 | .אינָא
 ?ןייז סָאד ןָאק סָאװ

 רע
 | ! ןייז ןָאק סָאװ ,וג
 ,טלודרעֿפ טרעװ ןעמ .טֿכַאג עהליװ ַא
 .קיַאמ רעשידוי ַא .טליֵא ןעמ ,טֿפױל ןעמ

 4=: } } -=-=ב



 .מסַאג רעטשרע
 ,ף"א ךָאד טֿפױל רהיא

 ר ע

 ,הורוצ טזָאל ,ךַא

 , .א י נ א 8

 ?ךױא ךָאד טסֿפױל וד

 - הע
 ,טלודוצ ףיול ךיא
 ...ץלֵא ןעמַאװצ ןָא טמוק ָאד ןַא

 .אינָא ם
 ומסליװ סָאװ

 .ר ע

 ...!טשִינ רָאג

 .עויופ)

 סא נ רע טייווצ

 .טֿכַאנ ַא ןיא סָאד טָא

 : .א : 1 א 4

 .טֿפַאנ-םערוטש ַא

 .טסַאג רעטשרע

 יא וצ ןעמ ףרַאדעּב ןעגיוא עדנעלהעֿפעּב
 1 ַאוַא טגנַאלרעֿפ ןעגיוא ערנעלהַארטש
 להַארטש רעד רעטסניֿפ רעד ןיא טלהעֿפ
 -  טֿפַאמ יד ןעלהעֿפעּב וצ טלהעֿפ

 | .אינָא ם
 ,לחַאוטש רעד טעױדנַאלּב רע זַא ןּוא
 ?טרַאנ רע -- גנַאלקּבָא רעד ןַא ןוא

 ש2 } 22 טם=ג



 ?רעצ רעד ןעגיושרעֿפ זיא'ס זַא ןוא
 -- {טלײהרעֿפ טיג דנואו יד זיאס זַא ןוא
 געװ רעטלעגָאװרעֿפ רעד טּביײלּב
 ...טֿכַאנ רעשימרוטש העד ןוֿפ

 .טסַאג רעטייווצ
 ,טַֿא:=רעטנָאלּפ ַא ,טֿפַאנײהנושמ ַא

 ' .עזיופ)

 .אינָא ם
 ?טרָאד ךיז טוהט סָאװ
 ,ןעטֿפױלעּב לעקַאֿפ טימ ןעסַאג ערעטסניֿפ
 ...ןעגיוא עדנעמַאלֿפ טימ רעטֿכױעג עֿכיילּב
 ?טֿפַאנ ייּב טנייה ץימע טרָאד טֿפָאלש
 ,רענייק טרָאד טנייװ עטדיומ יד ףיוא
 ...רימ יװ ,טרָאד טינ טקנעּב רענייק
 ...לױֿפ ןוא םַאנ ןוא טֿכײֿפ ןיא ָאד
 ,טסָארֿפ רעד טֿפַארקיפ ...רעטניװ זיא טרָאד
 עענש-לערעּפ טלעקניֿפ ,טרעמיש'ס
 ...רעדלעֿפ עסייוװ?ךילהָאלּב יד ףיוא
 ...לױֿפ ןיא םַאנ ןוא טֿכײֿפ זיא ָאד

 .עזיוּפ ערעגנעל)
 .טסַאג רעטייווצ

 { טימ טמוק ! ןהעג ןיוש ףרַאד ןעמ ,ַא

 .טסַאג רעטשרע
 ...1טעּפש יקַאט ןיוש |
 .ףרוד ייז טזָאל רע .דעישּבָא ןעמהענ ייט
 .העטשנעֿפ םייּב ןהעטש טּביילּב איִנָאס

 - .אינָא ס
 ...לױֿפ ןוא סַאנ זיא ָאד

 אליטש ןעגניו טֿבור2
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 טּבעלעג לעֿפײט םייּב יחֿפגנוי ַא טָאה לָאמַא,
 ,..טּבעװעג דלָאנ-ניג ןוא ןעלהַארטש ןוֿפ ןעצענ ןוא
 ,ןהעג וצ ןעמוק טנעלֿפ רעקנַאלש ַא גנילגנוי א;
 "...ןהעגוצ לעֿכײט םּוצ ךילגעט-גָאט ןעמוק טנעלפ;

 ריהט יד ךיז טנעֿפע סע יװ ,טינ טרעה ימ
 טרעה ןוא טהעטש רע .קירוצ טמוק רע ןוא
 .ליטש טרעװ סע .גירעיורט וצ ךיז

 רע

 ! אינָאס

 .אינָאמ
 .ןעקָארשרע

 ?םָאװ

 .רע
 ?ריד טימ זיא סָאװ

 ,אינָאס
 ...! משינרָאג זיא רימ טומ ?רימ טימ

 | : רע
 :ץלַא ךָאד העז'ֿפ 1ױזַא דער טינ
  ,..!דימ טימ טינ טזיּב ,דמערֿפ ריד ןיּב ךיא
 בעיל אינ ָא ם טָאה ךימ ןעוו ,להיֿפ ןיא
 ...רימ ןוֿפ טיי זיא יז ןעװ ,םייוו יא

 .אינָאס
 !רימ וצ םוק ,וג

 ףיו טצעז ןוא וצ טהעג רע .ףיז טצעז ימ
 .םיֿפ ערהיא ייּב

 {ױזַא
 .רָאה יה םהיא טעלג ימ

 ןליטש ייז !לימש יז
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 ...טּבעװעג -לָאנ-ניג ןיא ןעלהַארטש ןוֿפ ןעצענ ןוא
 .. .רלָאג-ניג ןוא ןעלהַארטש ןוֿפ ןעצעג ןוא

 .רע

 ,..ריד ייּב רעמיצ ןיא רעיורט ַא טנייה טנעװש סע
 ,..סָאװ ךָאנ ךָאד טסגנעּפ וד ? אינָאס ,ריד טימ זיא סָאװ
 ?םָאװ ךָאנ ,רימ להעצרעד

 .אינָאמ
 ,..טּבעװעג דלָאג-ניג ןוא ןעלהַארטש ןוֿפ ןעצענ ןוא
 ײ...טּבעלעג לעֿפײט םייּב ױרֿפגני ַא טָאה לָאמַא

 רע

 ?םָאװ ךָאנ ,רימ להעצרעד

 .אינָא ס
 - ...קירוצ ליװ ךיא . - .םיהַא גנעּב ךיא
 ...הָארג ןיוש ןיא ָאד ,טסיװ ןיוש זיא ָאד
 .,םָאוטש רעדליװ ַא טויױרּב ןעטרָאד ןוא
 ,.םיטש-רעּביוצ יד גרַאּב ןוֿפ טֿפוהפ ןוא
 ,..1ָאי יז רעה ךיא ;טינ יז טסרעה וד

 רע

 ;ץלַא ,אינ ָאמ ,ףיא העששרעֿפ טציא ,הָא
 ...1 טינ ףימ טסֿפרַאד וד !טינ ךימ טפֿפרַאד וד

 .אינָא ס
 ...םינ םע טסייוו וד !ָאי ךיד ףרַאד ךיא = =

 ,..סנעטָאש ןעּבעװש סע 1 ןהענרעטנוא ןָאקֿכ
 ...ףיוא ןעהַעטש םנעטָאש עטלַא יד
 ...ָאד םהיא העז ךיא
 ...1ָאי ךיד ףרַאד ךיא ...ךיז וצ טֿפור רע
 ,רהעמ תותּכ ןייק ןײלַא ּבָאה ףיא
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 ,ס} רימ טָאּנרעֿפ ,רימ עשז-ףלעה וד
 .םינ ךיד זָאל ךיא :רונ ימ גָאז וד

 .רע
 !אינָאס  !אינָאמ |

 ,אינָאס

 ,..1 טינ סע טסנָאק וד !טינ סע טסנָאק וד
 ,טייװ זיא רַאה ןיימ ...רַאה ןייק טזיּכ וד

 רע
 ,..? אינָאס ,וד טסדער סָאװ

 ,אינָא ס

 ,רניק ,טינ סײװֿכ
 ...רער ךיא סָאװ ,מינ ןיילַא םייו ךיא -

 ,...סָאװ ךיז טליװ סע ,ץרַאה סָאד טמעלק סע
 טגנעּב המשנ יד !סָאװ .טיג םייוו .ךיא
 ...סָאװ ןערָאלרעֿפ טָאה יז :טֿװ ןוא
 ,גנַאל ןיוש ...גנַאל ןיוש

 רע
 ?םָאװ ,רימ להעצרעד

 | .אינָאס
 ,רניק ,גיהור ץייז ! טציא טינ ,טציא טינ
 | ...רימ ייּב לימש ץיז

 ,ההיא וצ ףיז טעילוט רע

 ,אינָא ם

 | /  {יװַא !ױזַא

 - ..ם'לּב עטרַאצ עהלימ ַא טזיּב וד
 ,הניוו-םרוטש רעטלַאק ַא ןיּב ךיא



 רע
 ,..זיא רימ טלַאק יו

 ,אינָאס
 ...ּבעיל ךיד בָאה ךיא
 ,..םולּב ידיּבעיל טָאה דניו רעטלַאק רעה

 | | (עזיוּפג
 ! ןיִּב ךיא דעימ יװ ...זיא רימ רעווש יו

 (עזיוּפג
 .ףיז טֿפַאד ,טֿפײֿפ ןעמ = |
 העטסנעֿפ םוצ וצ ןעֿפױל עדייב

 ...1 טֿפײֿפ רענייק ,ןייג
 .טרעלקרעֿפ ןהעטש ןעניילפ

 ...טעּפש ןיוש

 ,אינָא ס
 ,(טרַאװ ןוא ןָא םהיא טקוק

 !ךיז וצ םײהַא ןהעג טפעוו

 | רע
 ?םָאװ רַאֿפ

 .אינָאס
 ...1העימ ןיבֿכ

 (עזיופ)
 ..!דניק ןיימ ,העג ,וג

 .רע
 מוה םעד טכוו

 ...1העג ךיא
 טסוּפ ,םַאזנייא ןעטרָאד זיא רימ' ייּב
 ,..טלַאק ןוא
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 .אינָאפ
 - שיודעימ ןיּב ףיא ,רעּצעיל ןיימ

 | .רע
 ;.1העג ךיא ,העג ךיא

 ןעגָאז סיּפע ליוט
 .ייוהעג ףיא :טלַאק יװ

 / | ,אינָא

  ףיז ןענעגעועג .לעסילש םעד םהיא טיג

 }*  טלַאֿפ ריהט יח ךיז טכַאמרעֿפ םע יװ

 2 ןאֿפָאז רעד ףיוא דעימ

 ,רעש ויארעֿפ ַא להַארטש ַא רשֿפא

 ,עטלײהרעֿפ ַא .דנואוו .ַא רשֿפא

 ...רעשלַאֿפ ַא גנַאלקּבָאנַא רשֿפא

 .ףיוה רעד ןיא טקוק ןוא ךיז טגעל

 ליטש טגנימ
 טבעלעג לעֿכ יט םייּב ױרֿפגנוי ַא טָאה לָאמַא,

 י-.טּבעװעג :דלָאג-ניג ןיא ןעלהַארטש ןוֿפ ןעצעג ווא

 .י. ןהעג וצ ןעמוק טנעלפ רעקנַאלש ַא גנילגנוי ַא

 םַאזגנַאל טלַאֿפ גנַאהרָאֿפ רעדע
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 ,טקא רעטייווצ
 ןיא םמָאל יד .טכַאנ עּבלעז יד .רעמיצ עּבלעז סָאד

 ,לעקנוד ,טקנַאצ ןוא טרעֿכױררעֿפ





 .עדייז רעד
 םַאוגנַאל ןיירַא טהעע

 .אינָא ם

 ןעקָארשרע :אֿפָאז ןוֿפ ףיוא ףיז טְגיוהְנ
 | (טרעדגואװרעֿפ ןוא

 - ףיד ןָאק ךיא !גָאְז ,וטסיּב רעװ !גָאז ? וטסיּב רעװ
 . . .םינ

 : .עדייז רעד
 טויב וד ןעוי ,לָאמַא ּבָאה ךיא ?טינ ךימ טסנָאקרעה
 ,..רנ'ק םעניילק ַא ,ןעועג חגיק ַא ךָאנ

 | .איִנָאַס
 !וד טויב סָאד +עהייז ,ךֵא

 | .עדייז רעד

 !?ךָאנ וטסקנעדעג
 ,..יוזַא טוג זיא'ס ז טסקנעדעג וד בוא ,ױזַא םוג זיאס
 ,ץלַא ןעמעגרעֿפ טָאה רעטסעווש ןייד
 ,.4 קעװַא חמש ןיא זיא רעטמעוש ייד

 | י .אינָא ם
 זיא רעטסעווש ןיימ ,וינעדייז ;ךַא
 טײקמַאזנייא ןוֿפ ,רעצ ןעֿפעימ ןוֿפ
 ...קעװַא ןיהַא

 .ןעוועג זנוא יב רעעל ןוא טסוּפ זיא'ס
 ;ּבוטש ןיא זנוא ייּב ןעוועג גגייא ןיא'ס
 ןעװעג גנוי ןוא ןהעש ןיא יז ןוא
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 ץרַאװש -- ןעקָאל יד טַאהעג טָאה ןוא
 ,גנַאל ןוא ,טרַאצ ןוא ךייװ ,טעמַאס יװ
 טלעװ עצנַאג יד טרהענעּפ טָאה ןוא
 ...קילג סָאד רָאג טימ ,טֿפיל סָאד רָאג טימ
 טרַאװעג ןיוש ץימע טָאה ָאד ןוא
 ....1גײצעג-לָאג ןוא קורַאּפ ַא טימ
 ,ן'יז לחומ רעטפעוװש ןיימ טזומ וד
 ...1 ןייז לחימ וד טזומ רעטסעווש ןיימ

 - +עדייז רעד
 ,ןילַא ןעסעגרעֿפ טָאה רעטסעווש  ןייר
 ...קעװַא דמש ןיא זיא רעשסעווש ןייד
 ,טַײצ רעד .רַאֿפ ןעטַאט ןייד טָאה יז
 ; טקישעג טסעג ןיא רימ וצ ,הירֿפ וצ
 ...טֿפַאמעג 'קנַארק ןעמַאמ ןייד טָאה יז

 | .(םעּכ טימ טיירשנ

 ..?וד טפהעג ןיהואו ?וד ןוא ?וד ןוא

 , ,אינָאס
 .ןעקָארשרעד ּבָא ךיז טקודנ

 .עדייז רעד
 .(ךייוװ

 םינ ארומ ןייק רימ רַאֿפ ּבָאד וד
 ,..ריא רעטלַא ,רעהָארג ַא ןיִּב ךיא
 - ,רעצ ןוֿפ םייװ ךיא ,ןייּפ ןוֿפ םייװ ךיא
 ,רהערט עסייה ַא ,קילּבירעױרט ַא
 -- ץֿפערק רערעװש ַא ,ץֿפַױ-םטֿפַאשגנעּב ַא
 / :םימ יא להיֿפ סָאד ,ץליַא ךיא סייוו סָאד

 ,..1דיא רעהָארג ,רעטלַאנַא ןיּב ךיא |
 ;ךיוא ...רעטפעוװש ןייה ;ּבעיל ףיד ּבָאה ךיא
 ,ונ'א ךָאנ ץרַאה רהיא טגנעּבס יװ ,םייו יא
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 קעװַא זיא יז סָאװ רַאֿפ סייװ ךיא
 ,םייװ ךיא !םייװ ךיא ...ןיהַא זנוא ןוֿפ
 :ןעװעג ןגוא ייּב רהיא זיא רעש יו
 ...ןעוועג הניק סעטרַאצ ַא זיא יד
 . ...טֿפװעג טָאה יז ,טגנעּבעג טָאה ײז
 :טוג ךיא םייװ סָאד ,ץלַא ךיא סייו סָאד
 ...היא רעהָארג ,רעטלַאנַא ןיּב ךיא
 | | .(זייב)
 ןָאד ןיא טָאג ַא !ָאד ןיא טָאג רוג
 -- טשלעֿפעג םהיא ןיא- טָאה רעטסעווש ןייד
 .ןייז לחומ טינ רהיא ךיא ןָאק םָאר
 ,טכענק ןייז ןיִכ ךיא ...גלָאֿפ ךיא -- טסײה רע
 ,..טסייה רע רונ פָאװ ,ןָאהט ץלַא זומ ךיא
 ,רניק םעּבעיל ןיימ ,רגיק ןיימ ןיא יז
 .טינ םָאד רָאט ךיא רָאנ ,ןהעז יז ליװ ךיא
 , ...ר'מ ןוֿפ יז ףיא זומ ןעסױטשרעֿפ
 ןטָאג טסיײה יװַא !ןומ ךיא !זומ ךיא
 ...ריא רעמורֿפ ,רעטלַא'נַא ןיּב ךיא

 .זייבג
 !וד טסהעג ןיהואוו ?וד ןוא ?וד ןוא
 :ןָא ריז גָאז ףיא ?רהיא וצ טסהעג דוד
 | ,יז יװ ,ףיד ךיא לעװ ןעטלעשרעֿפ
 ,..ףיוא טסעװ וד ּביוא ...ףיוא טסעװ וה ּביוא
 ,.!סוא גָאז !סיוא גָאז ?וד טסהעג ןיהואוו

 ,איִנָאס
 ,.יהעג ?יא ..ייהעג יא

 .עדייז רעד
 {?געװ .ם'רענעי ןיא ||
 ,אינָאס

 { ןייג ! ןייג



- 

 .עדייז רעד
 {ױזַא ,דניק ןיימ  ,ױזַא
 !גָאז ,עשז?ןיהואוו

 .אינָאמ
 - .י4 םיהַא ...העג ךיֹא

 .עדייז רעד
 . ,שרַאװ עמַאמ יד !דניק ןיימ ,ױזַא ,ױזַא
 ...ריד ףיוא שרַאװ עמַאמ עקנַארק יד
 ?טײװ וד טסהעטש טָאװ !רימ וצ וצ הע
 !רניק םעּבעיל ,ןעשנעב ףיר ליװ ךיא

 .אארומ טימ םהיא ןוֿפ ּבָא ףיז טקורד)

 .ערייו רעד

 !?סָאװ רַאֿפ 2 טינ הֹכרּב ןיימ טסליוו וד
 ?טינ ז טסליװ ןוא םײהַא טסהעג וד
 ?סאוו רַאֿפ

 .אינָאס
 ּבָאה ףיא ...העג ךיא ...העג יא

 ...םייה עטלַא ןיימ ...םייה עיינ ַא
 ,ףיוא היצ רונ עלַײװ ַא !דלַאּב ,דלַאּכ)
 יה ןיֿפױא (ןעסעגרעֿפ ּבָאה ךיא

 ...םהעטש הֿבצמ ַא רעצירק םייּב

 טױט ויא -- םייה עטלַא ןיימ לייוו ...לייוו
 | ,ןיהַא ןהעג טצעי ףרַארעּב ךיא ןוא

 ,.,םרוהט-םטֿפנוקצ םעד טיּב ןעמ ואװ טרָאד

 יערייז רעה

 !םערוהט-לֿבּב ַא ?םערוהט ַא רַאֿפ סָאװ

 , 1טָאג ןעגעקטנע ,ןעֿכירק לעמיה םוצ
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 ,ןעלגנַאר ךיז טָאג טימ ,ןעטלַאּפש לעמיה םעד
 ?ןעט5ֿעֿפ ףיז ןהעג וצ סרעסעמ טימ םהיא וצ
 { ןהעג ןוהַא חניק ןיימ ןעזָאל טיג לעװ יא
 !ןעזָאל טינ לעװ יא

 ,אינָא ם
 !ןעגלָאֿפ טינ לעװ ךיא
 +י. ןעלגנַאר ךיז לעװ ךיא

 .עדייז רעד
 ,ןעמלעש ףיד לעװ ךיא
 { ןעסױטשרעֿפ ..,ןוא ןעטלעש גיּבייא ףיוא

 .אינָאס
 !ןענלָאֿפ טינ לעװ ךיא

 .עדייז רעד
 -..ו ןעגלָאֿפ ןעזומ טסעוו

 ערעגנעל ַא .טדניװשרעֿפ עדייז רעדט
 עג םעליטש ַא רהעז ףיז טרעה סע .עזיוּפ
 ןוא ןעקָארשרעד םוא טהעג אינָאס .גנַאז
 ,עטַאט רעד ןיירַא ןעהעג םַאוגגַאל .טֿכוז
 .ךיו טצעז יז .עמַאמ יד -- םהיא ךָאנ

 | .עטַאט רעה

 ,..טֿפַאמעג קנַארק ןעמַאמ רהיא טָאה יז
 ,טײצ דעד רַאֿפ ןעטַאמ רהיא טָאה יז
 ...טק'שעג טסעג ןיא ןיה ַא ,הירֿפ 'וצ
 ,טינ שירק ןייק טָאה עמַאט ןייד
 -- לעקיניא ןיימ טינ ןיא ןהוז רהיא
 ...טסיהּב דעד ףיוא רע טגָארט םלצ ַא
 ...קעװַא המש ןיא ןיא רעטסעווש ןייד

 ..וד ץלַא ןעמַאמ רעד וע
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 .עמַאמ יד

 ,ףיוא רעה
 ..ו קנַארק ךָאד ןיּב ךיא

 .עטַאט- רעד

 !טוג ץ'נַאג

 | .עמַאמ יד
 !טלַא ןיוש ןיּב יא

 .ץטַאט רעד

 - 5 ! טוג ץנַאג

 .עמַאמ יד
 ...1 ךיוא ךָאד ברַאטש ךיא

 : .עטַאט רעד
 | ..,1 טוג ץנַאג
 ,טכַאמעג יז וד טסָאה ןעזָאלוצ
 ....טכַארּבעג רמש םעד וצ הֿפוצִח יר
 ...גוד ץלַא !וד ץלַא

 .ע/מַאמ יר

 - ,:ףיוא רעה ףױא רעה
 יה .עטַאט רעד

 :טגָאזעגנָא ריד טדיוט ן'רַאֿפ ּבָאה ךיא
 ,..םייה רעד ןיא ןעטלַאה עטייוװצ יד
 ; טרהירעגנָא האוצ ןיימ טסָאה
 ּוטציא רעטכָאט עטייווצ ןיימ ןיא ואו
 -.יפרימ רעֿפטנע -- עמיוצ 'ה זיא ואז

 | | .עמַאמ יד
 ּוקנַארק ןוא טלַא ןיּב5ֿ !ּבָאה תונמחר
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 ; טינ םענייק ןעגלָאֿפ עגנוי יד
 ..טגלָאֿפעג טינ רימ ךיוא .טָאה דניק ןיימ

 .עטַאט רעד
 ,..טנלָאֿפעג טינ ןעמַאמ רעד טסָאה וד
 .טגָאועגוצ סָאד רימ ךָאד טסָאה וד
 ןַאד ןערָאװשעג רימ ךָאד טסָאה וד
 ..?טנלָאֿפעג טינ טסָאה !רהיא ןעגלָאֿפ וצ
 .עוגעװ ס'הֿפוצה רענעי ןיא טסהעג וד
 /  :י:ןעטלָאשרעֿפ

 'ו .אינָאכ
 .(מיירש)

 ! עמַאמ

 .עמַאמ יד
 !טינ יז טלעש = |

 ,..ףיוא רעה ,דניקיהנעלעינַא ןיא יז

 .עטַאט רעה
 ..:ןֶא ןױש טסּבייה וד

 .(םירט ךיז טרעה סעג
 !? טהעג רעװי

 .וצ ךיז טרעה ןוא ריהט םוצ טֿפיול)
 ! גניר םעד טלַאהעּכ ! טהעג ץירּפ רעד
 ףוט סָאד ןָא והט !ךעלגניריוא יד
 ןהַא בָא העג !ןהעו טיג לָאז רע

 | .ץירּפ רעד
 .גידנעהעגגיירַא)

 וףישז ַאקשעימ ּומ

 אדנַאה יד ץירּפ םעד גידנעשוק ,טלַאֿפ; 8 , | | .עטַאט רעד
 ,..1 גונ ָאד ַאדַאּפ יא



 .ץירּפ רעד
 ...!ױמ קעשָאמ ,ַא

 .עטַאט רעד
 .ףיז גידנעקופ

 ! ןַאּפ ינשוָאמלעיװ
 ,(טדניװשרעֿפ ץירּפ רעדע

 ! ןַאּפ ינשזָאמלעיװ
 .ףיוא ךיז טּפַאֿפ

 ..?ָאטינ ןיוש זיא'ר
 טהעורעד ןטרעדנואװרעֿפ רעהירֿפ טקוק
 .ןץאינָאמ ךָאנרעד

 ךיא סָאװ ,טיג ריד טסַאּפ רשֿפא ?סָאװ
 ?טשוקעג גָאה ץירּפ םייּב דנַאה יה
 ,עגיטלעװטניה ַא ךָאד טסיּב וד
 !שירעשטיד סיּפע ךָאד טסנעק וד
 -- רימ םינּפ ןיא ןָא ַײּפש !גָאז ,וג
 !ריד סָאד שפייה וּבר ןייד ! געמ ןעמ
 ףו רַאֿפ ץלַא ךָאד םהענ ךיא !םיװעג
 ,ךיז רַאֿפ ךיוא ךיא העג ץירּפ םוצ
 ,...חוח טימ טסּבעל וד :טינ ָאד ריד רַאֿפ

 .עמַאמ ר

 !טָאג ,ְךָא

 .אינָא ס
 ,) עמַאווצ)

 ! טָאג ןיימ

 .עטַאט רעד
 ?טָאג ַא טסָאה וד
 ,סייװ ךיא ,העז ךיא !טינ סָאד ּביולג ךיא
 :טלהעצרעד ץלַא רימ טָאה עטַאט רעד



 ןיהַא טסהעג וד

 .(םיירשנ

 גןהעג טינ טפרַאט וד

 . .עמַאמ יד
 !גונעג !גונעג
 ,רַאנ וד ליטש יז
 יהואװ טפייװ וד +ךַאז ןייק טפייוו וד
 !טהעג יז

 .(מרַא וע
 ...1גנַארטש םוצ -- טהעג יז

 טקעװ אינָאס ,טֿפַאמנוא ןיא טלַאֿפ עמ ַא מ יד)
 טּפַאֿפ יז ןעװ ןעֿפיילש יד רהיא טקירד ,יז
 ויא'פ .ָאטינ עטַאט רעד ןיוש זיא ףיוא ךיז
 ייּב אינָאמ .אֿפָאו רעד ףיוא טציז יז .ליטש
 .(םיֿפ ערהיא

 ..עמַאמ יד

 ,רניק ןיימ ,ןעשַאװעג ףיד בָאה יא
 ;ומ ןוא ןערהערט ןיא
 -- םהיא ןוֿפ ןעשלַאהעּב -- ןעגיואוועג
 ,..דלָאג ןוא רעבליז טימ
 -- םהיא ןוֿפ ןעטלַאהעּב -- טלעמַאזעג
 1 םליימעג הקרצ ןוא
 הלעֿפ טָאד ןעטסָאמעג לָאמ לעיֿפ ןוא
 ...לֹוש רעד ןיִא טנייװעג
 ,ןעװעג רעטסניֿפ ןענעז געט יד
 .טפעג יד -- םַאזנייא ןוא
 ,קנַארק ןוא ןיוש טלַא ךיא ןיִּב רַאֿפרעד
 ...דנילּב יא ןיּב רַאֿפרעד

 | .עזיופ)
 ,ןעװעג ךָאנ הגיק א ףָאד ןוּב ךיא

 =+ 20) טמא



 ...דניק םערנעלע'נַא
 טלעטשעג ןעגנַאטש יה ןיוש פָאה ןעמ
 | . ,..רימ רַאֿפ הפוח ןוֿפ
 ו ,טלָאנעגּבָא ּטָאק םער רימ טָאה ןעמ
 ! ...ןײלַא ןעזָאלעג
 טמעלקעג ןיא טגנייּבעג גנַאל טָאה'ס ןוא
 .::ץרַאה םָאד רעיורט ןיא

 | .(עזיופ
 !  ,ףמערֿפ ,ןעװעג זייּב זיא עטַאט רעד
 ...דניק ,טַאהעג בעיל ךיא ּבָאה ךיד ןוא
 ,קנַארק .ןוא ןיוש טלַא ךיא ןיִּב רַאֿפרעד
 -  .הנלּב ךיא ןיִּב רַאֿפרעד

 .עזיוּפ ערעגנעל
 ױזַא טמערַאּברענוא ףימ וטסָאה סָאװרַאֿפ
 ? רגיק ןיימ ,ןעזָאלרעֿפ

 .אינָא
 ,ןדעטשרעֿפ טינ טסעוו וד ,טיג שסייוו וד ,עמַאמ ,ךָא

 | | -  .:עמַאמ יד
 ...להעצרעה ,ןייג

 | .אינָאט
 ...ריד ייּב ןעבי לב טלָאמעד טנעקעג טינ כָאה ךיא
 ,ןעהעזעג ןעקערש רונ רעטסנעֿפ יד ךרּוד ּצָאד ךיא
 ...טרעהעג עמימש ןייז רונ- םודעמוא גָאה ךיא
 ,טּבעװשעג ןעטָאש ןייז טָאה רימ ייּב רעמיצ ןיא
 ..ירימ .ויּב .רעמוצ  ןיא טָאה טנעוושעג ןעטָאש ןייז

 | .עמַאמ יה
 ! ןעטָאש סעמעוו ,גָאז

 | .אינָא
 ..ןעהעזעג םהיֵא טסָאה וד

= 30 = 4 



 ,ןהעג וצ ףילגעט-גָאט ןעמוק רע טגעלֿפ רימ וצ
 ,םהיא ייּב ןעגיוא יד ןעלהַארטש סע .רעקנַאלש ַא
 ן טרוצעּב ןעמערּב עצרַאװש-טכיד טימ
 ,ייז ףיוא ןערעטש רעדנעלהעֿפעּב ַא טגנעה סע
 - ...טסַאֿפעגנייַא טֿכַאנ רעד ןוֿפ םַאר ןיא

 | .(עזיופ)
 - רימ וצ ןעמוקעג זיא'ר ...טֿכַאנ רעד ייּב ,לָאמַא
 :טלָאװעג ןעמהעג רע טָאה געװ ןייז ןיא ךימ ןוא
 ,גרעּב יד וצ געװ ןעגיּביא םעד ןיא העג ךיא,
 ; לָאהט ןיא רעגנעל ןעלרנַאװמוא טינ ןיוש ןעק ךיא

 .*,..1רימ טימ ןהעג ךיוא לָאז עטבעילעג ןיימ ליװ יא, -
 יב , .עזיוּפג

 ,גרעּב עֿפױה ףיוא טדיוט רעד טנעוװש סע
 ...ןלעֿפ רעד טגנעה דנורגּבָא םעד ףיוא ןוא
 ,גנַאגרעטנוא ןיא -- םיורג ןעמ טרעװ טרָאד
 ...טייוט רעד -- טימ טגנערּב ץנַארק-רעּברָאל םעד

 | .עזיופ
 ,ףייז וצ ןוא ךַאװש וצ ןעוװעג זיא ץרַאה ןיימ
 ...טעּב םוצ עקנַארק ַא ןענעלעג טסיּב וד ןוא
 ...טנָאקעג טינ ּבָאה ךיא
 .הענ ךיא 'יצ ,טגערֿפעג לָאמ ייווצ רימ רונ טָאה רע
 טקוקעג דנעלהעֿפעּב ןעגיוא יד .ןעּבָאה םע
 :טקורעגנָא ןעװעג ןעמערּב יד ןענעזפ ןוא
 יפ טינ רֶעדָא טסהעג וד ?טינ רעדָא טפהעג וד,
 טֿפַאמ לעיֿפ וצ םיטש ןייז ןיא טרעהרעה ןַאד ּכָאה ךיא
 - ץרַאה ןיימ ןעּפָאלרעֿפ טלעק-ֿכַאג ַא טימ זיאם ןוא
 ,םָאק םעד טימ ּבָאה ךיא ; ןערָאװעג טרעװילגרעֿפ
 !ר ד טימ םינ העג ךיא : טרעֿפטנעעג לָאמ ייווצ ,םוטש
 טירט עֿפילטע רונ ; ןערָאװעג יא ליטש ןוא
 ...טרהירעג טייקליטש יד ןעּבָאה ענעדעישטנע
 טֿפַאנ רע-עשסניֿפ רעד ןיא ...קעװַא זיא הע ןוא
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 ץרַאה ןיא בָאה ךיא 'ל יװ ,טצֿכערקעג רונ וד טסָאה
 טקיטשעג ןעצֿכערק עניימ

 .(עזיופנ
 דימ ןוא םַאזגנַאל ןוא
 ,גָאט ַא ךָאנ גָאט א ,טֿפַאשקנעב ןוא רעימ ןוֿפ
 טייצ יה ןענ ןצעג טרעמוארעֿפ ןוא ליטש טָאה
 | ,..רונש .ןעגיּביא .רהיא =
 .עדיופ)

 ...גָאט ַא ךָאנ גָאמ ַא ןוא
 .יהעזרעד ןעגיוא ענייז ...ך'א ּבָאה לָאמנייא זיּב
 ...טֿכַאנ רעד ןיא ןהעזעג יז ּבָאה ךיא ,עמַאמ ,ְךָא
 ,טֿפַארטרעֿפ ןעפעזעג לעקניװ ַא ןיא טסיּב וד
 טֿפַאמעג שער ָא ןעמיוק ןיא טָאה דניו ַא
 ...טםהוז זד ...ןע:ַאטשעג ןעווייא םייּב ןיִּב ךיא ןוא
 טנערּבעג טָאה ּפנָאל יד ןא ! קנעדעג ףיא ,טסהעז וד
 : .ּבעירט ןוא רעטסניֿפ ױזַא
 ,יהעזרעד ןעגיוא עניד ךיא ּבָאה טלָאמעה טָא
 טקוקעג האנש טימ ןוא םַאה טימ ןעּבָאה ייֵז
 קורעגנָא ןעוועג ןעמצּב יד ןענעזס ןוא
 ,ַאזַא ץימע ןוא .טלָאמעד יװ ,רעזייב ךָאנ
 ,ןהעז ט:עקעג טינ ןוא טלהיֿפעג םהיא ּבָאה'ֿכ סָאװ
 :טּפישעג ץֿכַאר טימ רעוא ןיֿפױא רימ טָאה
 ? םהיא טימ ןעגנַאגעג טינ ןַאד וטסיב סָאװ רַאֿפ,
 םֹוהּת ןעֿכילטרױש .ןירעּב א זלעֿפ ןוֿפ ךיז טנעיוװ רע;
 ,טבעלעג לָאמנייק טָאה'ר יװ ,ױזַא ךָאד טּבעל ווא,
 יינ ריד ןָא ןעפעגרעֿפ ןױש טָאה ןוא

 | .העּביא טסיירק
 .ןהעטשרעֿפ טינ טסנָאק וה { טינ טפהעטשרעֿא

 .עמַאמ יד

 (העטשרעֿפ



 .אינָאס

 ,ריד ייּב ןעּביילּב רעגנעל טנָאקעג טינ בָאה ךיא
 ףרַאמ םעד לעגײֿפ םע'סוטיט- ןיוש טָאה רימ יב
 טזומעג ּבָאה ךיא ןוא ...טרעֿכעלעג ןוא טלילֿפעג
 ,טשיור ןעמ ןוא טיידש ןעמ ואװ ,ןיהַא ןדעגקעװַא

 יייּפ םעד ןעּבױטעּב ,ןעֿכליתרעֿפ יצ ידּכ
 ..ןעמעגרעֿפ וצ ידּכ

 ,(טיירשנ
 ..! טיג ןָאק יא

 ,עמַאמ יד

 אגידנעולַאהמורַא)
 / ןרנײק ןימ
 !קנַארק טסיּב וד יװ !דעימ טסיּכ וד יװ
 ...יוזַא ...לימש געיל ...וצ ךיז געל ,ונ

 .(מדגי וװׁש רע 82

 ,אינַא ס

 העלָאֿפ ןיא ןעהגוקעפ ערערהעמ טגעיל
 | ((םייקליטש

 .עגעמוקעגמיא יד
 ןֿפױא טגָאר יז םַאזגנַאל ןיירַא טהעכ
 יור עגנַאל ַא טימ ץנַארק-רעּברָאל ַא דנַאה
 יעירשעג ןעּבַאטשֿכוּב עסייוו עגגייטפ עט
 .עמוקעגמוא רעד, - םייז ןייא ןוֿפ :ןעּב
 | .('רעג

 רעטעלּב עֿפילגנעגרעֿפנוא ףיוא
 ...ןערָאװעג ןעּבעירשרעֿפ ךיא ןיּב
 ןעגנַאזעג טימ טיילנעּב ןעּבָאה'ס
 ,..ןורא . ןיימ הנעזיוט  עגילרנהעצ



 רעּברָאל ןוא ןעמולּב ןוֿפ ןעצנַארק
 ...ןעגָארטעג ןעלעטרָאממיא ןוא
 . = הנעזומ עשרעדנוה ךימ ןענָארט'ס
 ןורנז ןיא -- רהעמ ךָאנ רשֿפא

 .(עזיוּפ)
 ,ןענָאמרעד טינ ףימ ליװ רענייא רונ
 ...ןעסעגרעֿפ טינ םהיא רעּבָא ןָאק יא

 .(עזיוּפ)
 ,ךיז טימ ןעֿפורעג םהיא ּכָאה ךיא
 ,טלעװ רעד ןוֿפ טֿפַארּפ יד םהיֵא .?ָאה יא
 -- טגָאזעגוצ םהור רהיא ןוא קילג רהיא
 ...רימ טימ ןעגנַאגעג טינ זיא :

 טֿכוװעג ןוא טֿפװעג ּבָאה ךיא }
 ...טֿכױעג ץלַא ...געװ ןעמַאזנייא פא
 ...ןענוֿפעג ץנַארק םעד טָא ּבָאה ךיא ויִּב
 ...ֿורּפ .זיא רע רעװש יװ ,רונ העז וד

 ,אינָא ס
 אקערש ןעטסרעסיוא ןיא

 ...1 םינ ליוװ ךיא
 .עענעמוקעגמוא יד
 סיורַא טהעג ,ץאינָאס גידנעדיימסיואו
 | .(םַאוגנַאל
 .גידנעהעע

 ,דניק סעקנַארק ,םע-עימ ַא טמיּב ור
 ..ליטש גיל ...לימש גיל ,,..ליטש ש עשז גיל וט

 | .אינָאס
 יו סָאד ףיז טכַאד םע .דעימ ךיז טנעל
 ןייֵא טֿפָאלש

 - שורֿפגנוייד
 ךָאנ ףיז טרעה ןעגניז רהיא ןײרַא טהעע



 (מגניז יז ןָא טמוק יז רעדייא
 טּכעלעג לעֿפײט םייּב יױהֿפגנוי ַא טָאה לָאמַא
 ,טכעװעג דלָאנ-ניג ןוא ןעלהַארטש ןוֿפ ןעצענ ןוא
 ,,הענוצ ןעמוק טנעלֿפ רעקנַאלש ַא ,גנילגנוי ַא
 .ןהעגוצ לעֿפײט םוצ ךילגעשיגָאט ןעמוק טגעלֿפ
 טלעװעג ןעגנַאֿפ טָאה גנילגנוי םעד ױרֿפגנוי יד
 ...םלעטשעג ןעצעג ערהיא געװ ןייז ףיוא טָאה ןוא
 ,ןעגנאנעג .גנילגנוירד זיא גירגעטש יװ לעֿפײט םוצ
 .ןעגנַאֿפעג ןעצעעד ןיא םהיא טָאה יז ןענַאװ זיִּב
 :ןעטלַאהענ ףושּכ רעד ךיז טָאה רעּבָא גנַאל יג
 ,ןעטלַאהעּב ךיז ןוז יד לעמיה ּפענוֿפ טָאה'ס ןעו
 .הַארשש יד ןעדנואװשרעֿפ ךיוא רהיא טימ ןענעז ןַאד

 ,..ןעלַאֿפרעצ ןעצענ עגעדלָאג יד ןענעז'ס ןוא ןעל |
 עג טֿפַאשגנַאֿפעג םגנילגנוי םעה טָאה גנַאל טיג

 :טרעיוד
 טרעורטרעֿפ ירֿפגנוי יד דנעֿבָא םעניא טציז סע
 ןוא דלָאגיניג רהיא טימ ןוז רעד ףיוא שרַאװ ןוא

 ,ןעלהַארטש
 .ןעלהַא טש יד טימ ןוז רעד ףוא טרַאװ ןוא

 (מלַאֿפ גנַאהרָא ֿפ)





 ,טקא רעטירד

 ןיא םמָאל יד .טכַאנ עּבלעז יד .רעמיצ עּבלעֶז סָאד
 .רעטמניֿפ ..ןעשָאלעגסױא





 רעטסעװש יד

 ;טסױמוא ,רעטסעװש ןיימ ,טינ ךוז
 !ָאטינ זיא קילג
 -- טֿפװעג סע ןיילַא ּבָאה ךיא
 !םייװ ךיא ,רימ ּביולג
 ,..טֿפוזעג גיקעגטרַאה בָאה ךיא

 .אינָאס
 גואוו ,רונ רימ גָאז

 רעטסעװש יד
 ....טנעקעג סע ּבָאה ףיא רונ ואוו

 | .אינָאמ
 ...! ךַײא ליװ יא ?ואוו
 ? ןעועג וטסיּב ואו ,רעטסעווש

 רעטפעװש יה
 ....דמערֿפ רעה ןיא ,טייװ
 : | לָאמַא ,וטסקנערעג רשֿפא
 ....טמעג ןיא ןעמוקעג ץירּפ םעה וצ זיא

 .אינָא ס
 ,..רמש םעניא םהיא טימ ...! ןיוש םײװֿפ ,הָא

 ,רעטס עװש יד
 ..1 קילג טגָאזעגוצ טָאה רע ..;דמש טעגיא ,ָאֹי

 ..שדיופ)
 ןדנוא ףיוא ןעקוק .טינ לָאמנײק טנעלֿפ ץירפ רעה
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 | .ןעװעג סעדישז עניירנוא ךָאד ןענעז רימ
 ; לַאטש ַא ןיא יװ ּבוטש ןיא ןעמוק רע טגעלֿפ זנוא וצ
 ..,דנעה יד ןעשוק טגעלֿפ הֿפינח טימ עטַאט רעד
 ןהעטש ףיא געלֿפ טֿכענ עלעקנור יד ןיִא ,לָאמַא
 ,..עמשטערק ןוֿפ קענַאג ן'ֿפױא

 .אינָא ם

 | :..! ךיוא ךיא
 רעד ןיא ןהעטשי ױזַא ףיוא געלֿפ ,רעטמעווש ,ךיא

 ...טֿפַאנ

 רעטסעװש יד

 זנוא ייּב הֿפרוח רעד ןיא ...ןיהַא ןעקוק ןוא
 קנַאצ סע םָאװ ם'וק ןיא טיעױרטרעֿפ ,רעטסניֿפ זיא
 ,..םינָאל ןעטדעֿכױררעֿפ םעד ןיא ל'רעייֿפ סָאד
 ,שיט םייּב רעױּפ רע'רוּכש ןייא טלעמערד םעו
 הנושמ ןעיירש ןוא ןעקנירט ערעדנַא יר
 ...ןומימ רעייז ןערעֿפױר ןוא
 ,טצומשרעֿפ ןוא ץרַאװש ןענעז דנעװ יד
 ; טליֿפרעּביא ךיור טימ זיא טֿפול יד
 ,ָאטינ ןעליד ןייק זיא ּבומש ןיא
 ...דרע עגידורּב ןוא עליה רוג
 ,רעימ ןוא םַאזנייא טציז עמַאמ יד
 ,קנַאּב ןיֿפױא םיֿפ יד -ןעגיוּבעג
 ,קנ יש םייּב ...עטַאמ רעד טנעװַאדפ ןוא
 ....וצ גירעיורט ךיז טלעקָאש ןוא

 : .עזיופג
 ןהעטש יא געלֿפ טֿכענ עֿכלעזַא ןיא
 - ,ןיהַא ןעקוק ןוא קענַאג ןיֿפױא
 ,טֿכיל ןיא ןעסָאנעּב ,ןעגיל טגעלֿפ סע ואוו
 ....ץַאלַאּפ רעשייצירּפ רעד



 .אינָא ס

 ,..גךױא ךיא

 העטסעװש יב
 ליטש רעד ןיא ץרַאה סָאד ןעמעלק טגעלֿפ'ס
 ,..סָאװ ךָאנ ךילדנענוא ןעקנעּב ןוא
 ,יזַא ןעטֿפַאד ןַאד ךיז טגעלֿפ סע
 רנַאװ עשיזעניח ַא טהעטש'פ סָאד
 ּבוטש רעשידיא רעד ןעשיווצ
 נָא טלייט ןוא ...שלעװ רעגיטכיל ןוא
 קנייש ןעגירעיורט ןוֿפ רעדניק יד
 ןוז יד .ןעהעז סָאװ ,ענעי ןוֿפ
 ...ןייוועג?תוניק ןייק ןערעה ןוא
 ....לָאמַא טימ
 ?םהיא טסקנעדעג

 ,אינָא ם

 ; קנערעג ךיא ,ָאי ,ָאי
 ,..טנואוועג ץַאלַאּפ םעניא טָאה רע !

 .רעטסעװש יד

 טרָאד ןוֿפ טָאה רע רעּכָא
 ,טמיױק ןוא ןעדיא ןוֿפ האנש עֿכילטרױט יד שינ
 ,רהָאי עטרעדנוה ןיוש ץַאלַאּפ םעניא טגיל סָאװ
 ;טַא בג ץַאלַאּפ ןוֿפ שרעדנַא סָאװ רע טָאה רימ

 .(עזיופ)
 ...ךימ וצ ןעמוקעג עּבעיל טימ זיא ר עז
 ; ןעװעג ,רעלַאמ ַא ,רעלטסניק ַא זיא רע
 ...טּבעילעג ןעגוא עגיימ טָאה'ר
 ,ןיהַא ןעמונעג ךימ רע טָאד ךיז טימ
 ,..םהיא טימ ןעמַאזוצ ןעֿפַאש
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 .אינָא ס

 ..1 קילג סָאד ,ָא

 - .רעטסעװש יד
 טֿכװעג עדייב סָאד ןעּבָאה רימ !רשֿפא
 | ...1 טעמּכ ןענוֿפעג ןוא ...ןוא

 .(עויופג
 !רימ ,ָאי ...ןעֿפַאשעג ןעּבָאה רימ ?ןעֿפ ַא ש
 :טבױלגעג ּבָאה ךיא ןוא ןעגָאז םע טגעלֿפ רע
 --ןעװעג גנֿפּפעש ןייז ןוֿפ טסיײג רעד ןיּב יא
 טלעװ רעטרעּכױצרעֿפ רעד ןוֿפ ןיגינעק
 -.טסנוק ןייז ןוֿפ

 יי | .(עזיוּפנ
 .סיורג ןוא רַאנטכוֿפ ןוא ןעֿפַאשעג ןעּבָאה רימ
 ...זנוא ייּב ןעזעװעג טײברַאיד זיא
 טלעװ רעד ןיא ןעװעג ןעמָאנ ןייז ןיוש זיאס. ןוא
 ,טּבעילע ב ,טרעדנואוועּב דנעזיוט עטרעדנוה ךרוד
 ץרַאה םָאד ךָאנ לָאמַא ןעמעלק טגעלֿפ רעמָאט ןוא
 ,בוטש רעקנימלַא רעד ךָאנ ,ריד ךָאנ ןע קנעב ןוא
 ; טסורּכ ןיא ןעלּבירג םיּפע ךָאנ ןַאד ךיז טנעלֿפ'ס ןוא
 --"'! טמהירעּב ן א טּבעילעּב זיא רע רונ ,ןיּב ךיא טי
 רימ וצ ןעמוק רעדנעּבעיל ַא ןיוש רע טגעלֿפ
 = .טלעד רעד ןיא םנייא רונ עדייּב ךָאד ןעגָאה רימ,
 יו קנעּב טינ ,רעיורט טיג
 םורַא ןעּנעװש דייהרעליטש טגעלֿפ טלָאמעה טָא
 ...קילג ןוֿפ ןעטָאש רעד
 ןעװעג לָאמנײק ךָאנ ןיא טסּבלעז קילג

 .עזיוּפ)
 ...ךָאנרעד ןוא ...ךָאנרעד ןוא
 ,שירֿפ וצ ןעדנואוו יח ןענעז סע
 .קנַא ק יצ לָאנ זיא עניימ ץרַאה סָאד



 .ןלַא טָאד ןעלהעציעד ,ףעטסעווש ,טינ ריד ןָאק ךיא
 לָאמַא ןעדנאװשרעֿפ זיאס ,גונעג
 ,קילג ןוֿפ ןעטָאש רעד וליֿפא
 ,ןײלַא ןעּבילּבעג ןיִּב ךיא ןוא
 ,טםיװרעֿפ ,טרעװלגרעֿפ המשנ יד
 ןערױלרעֿפ דנעגוי יד

 (ט5יועג ןוֿפ ןעשטיינק יד טוישט
 ,טשטיינקרעצ יװ ,טסהעז וד
 לָאמַא ךָאנ טגנילקמ ןיא ...! ןהעש טינ ןוא שלַא יװ
 ...ּפָאק ןיא הללק עגיֿליה יד

 / .שויופ
 ?טדיוט זיא עטַאט רעד

 .אינָאס
 .0ָאי :ּפָאק ץטימ טלעקָאשנ

 .רעטסעװש יד
 ?עמַאמ יד ןוא

 .אינָא ס
 ,0ןייג :ּפָאק ץטימ טהערצ

 .רעטסע װש ידי
 ?טּבעל יז

 .שויוּפ ערעגנעל)
 :ןהעג טינ ןיוש קירוצ ךָאד ןָאקפ !ןיינ
 ? ןיינ יצ ...ןעֿפוז רעדעיװ ...ןיהַא רעדעיװ ףרַאד'מ

 | .ןעדעיש טגעג
 ...1 ןהעג ףרַאר'מ

 .אינָאמ
 ,קעװַא ,רעטסעווש ןיימ ,טינ העג ,ןייג
 ...ןײלַא ארומ בָאה'ֿ !ּביילּב רימ טימ



 .רעטס ע װש יד |

 !העג ךיא ; ןעּבילּב טינ ןיוש ןָאק ףיא
 אס וצ ףיז גידנערהעקּבָא! ;םַאוגנַאל טהע ע
 .ןיאינ

 ,קילג ןייק ,רעטמעווש ןיימ ,שיג ךוז ,הֶא
 ,..!טסיזמוא יג ךוז ,הָא
 ...קילג ןוֿפ ןעטָאש ַא רונ טּבעיִג םע
 =- טדניװשרעֿפ ןעטָאש ַא
 ...1 טכיזמוא טינ ךוז ומ

 ,(טדגיװש רע 8)
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 .אינָאמ
 ןוא ןײלַא ןְעדנוקעס ערערהעמ טציט
 .(מֿכַאר ט

 .ענעמוקעגמוא יד

 .םַאזננַאל ןיירַא טהעע

 ,אינָא ס
 .גידגעקר עמ

 !ןענַאװ ןוֿפ :רעדעיוװ טסמוק וד זַא

 .ענעמוקעגמוא יד

 ,בוטש םרעטַֿאפ םעד ןוֿפ ,הֿברית-שידיא רעד ןוֿפ
 ,..קנעש=ךשח םעד ןוֿפ ,עמשטערק רעטלַא רעד ןוֿפ
 ,ברָאה ןעקנַארק םעד ןוֿפ ,תומש עטלַא יד ןוֿפ
 -- סא; .לערנַאה רעד ןוֿפ ,ןעגניז תיֿפי;המ ןוֿפ
 ?טֿפעלש םוחי ןיימ זיא ...ךיא םַאטש ןעטרָאד ןוֿפ טָא
 ?םיאימ רשֿפא םוחי ןיימ זיא

 ,אינָא ם
 +...ץילַא רעטציא- ןיוש םייװ ךיא ! ןייג



 .ענעמוקעגמוא יה

 .סָאד ןעסיװ ןעֿפרַאד עלַא
 ,קנעש םענוֿפ ,הֿברוח רעד ןוֿפ
 {ץרַאה ןיימ ןיא רעיורט יד טמַאטש
 העיל:ןעװַאלקש עטלַא סָאד טָאה'ס
 ;סָאה טימ טסיײג ןיימ טליֿפרעּביא
 טלָאטשרעֿפ זיא ןעליװ ןיימ ןֹוא
 ,..,רייג רעד ןוֿפ רעײֿפ ם'ניא
 ,ןיהַא טקוקעג ךיוא ּכָאה ךיא
 { טֿפיל ןיא טגיל ץַאלַאּפ רעה ואוו
 ,קעװַא טל ךָאנ ןיה זיא יז
 ,טֿפַארּבעג רעהַא טֿכיל ּבָאה ךיא
 ,ץרַאה ם'ניא רעיורט ןיימ ןוֿפ
 םַאּה ןיימ ןוא ןעליוװ ןיימ ןוֿפ
 ,טֿפַאגירעטימ רעד ןיא יא בָאה
 -- סַאגישיריא רעטלַא רעד ףיוא
 ...1 ןעדנוצעג לעקַאֿפ

 .ןייװעג-שיהגיק ַא ףיז טרעה'סע

 אאינָאס

 גקערש ןיא)

 ..1 טנייװ ץימע רעה

 ,הנמלַא יד

 ייב המותי עגיילק ַא טימ ןײרַא םהעע
 .(דנַא ה

 ּצ נ ,מרעדנואװרעֿפ ןָא יז טקוק

 ענעמוקעגמוא יָה
 ?טינ יז טסנעק וד



 .אינָאמ

 56 ןייג

 | .הנמלַא יד
 ,"דניק ,ךיד רהיֿפ ,רעטומ ןייד ,ךיא
 ;וד יװ ךילג ,דנעלע ןיּב ךיא
 ,טזָאל-עֿפ זנוא רע טָאה ןעדייב
 ...םודַא רימ ןעלדנַאװ עדייּב
 :דניק ןיימ ,ץלַא ךיא העמשרעֿפ טצעי
 ; ןעװעג שנעמ רעסיורג ַא זיא'ר
 טנערּבעג ץרַאה ןיא םהיא ייּב טָאה'ס
 ,טלעװ-רעק:עה רעד וצ האנש
 ...קלָאֿפ ןעטקירדעג םוצ עּצעיל
 ; טעּפש דנעֿבָא ןיא קעװַא זיא'ר
 .ןיהואוו ,טסואװעג טינ ּנָאה ךיא
 .טעּפש דנעֿכָא ןיא קעװַא זיאר
 ,טרַאװעג טֿכַאנ עצנַאג ַא גָאה'ֿכ
 ...!טסיומוא םהיא ףיוא טרַאװעג ּכָאה'ֿכ
 :טַאהעג ןַאד ךָאנ טָאג ַא גָאהֿכ
 ,להוש רעד ןיא טרעמָאיעג ּכָאה'כ
 -- טנייװעג ךיוא טרָאד ייז ייּב בָאה'ֿכ
 :טרעהעגוצ טינ טָאה רענייק
 ...!טסױמיא טרַאװעג םהיא ףױא ּכָאה'ֿכ
 ;הניק ןיימ ,ץלַא ךיא העטשרעֿפ טצעי
 ,טגיל רע ואװ ,ל'רעטֿפָאט .,טינ סײװֿפ
 ,ןײלַא טרָאד רע טגיל רענייא
 ,טס װ | א סיהג זא -לעֿפ סָאד ןוא
 -- טינ טרָאד טהעטש הֿבצמ ןייק
 ...ףעיט ןעצרַאה ןיא םהיא רונ גָארשיֿפ =
 | .םַאוגנַאל ןעהעגג

 ,טינ טרָאד טהעטש הֿבצמ ןייק



 קעיט ןעצרַאה ןיא םהיא רונ גָארטֿכ
 .ןעדניװשרע 9

 .ענעמוקעגמוא יד
 ,..2 טמיע :שיעֿפ 3 ןיוש טסיעה יד ? ןיוש טסרעה וד
 ,טֿפװעג ּבָאה ךיא יװ ,ךָאד טפכוז וד
 ,ףיא יװ ,םַאזנייא ױזַא ףיוא טזיּב
 !ריד םהענ ָאט

 .ןינַארקירעברָאל םעה ןעגעגּבָא רהיא ליוט

 .אינָאס

 אקערש ןיא טיירש)
 ...1 םיִג ליװ יא

 .ענעמוקעגמוא יד
 מד גיװש רע 8)

 .איִנָאס
 נגנָא טקוק ןרעטסנעֿפ םוצ וצ טהעע
 א טרעהרעד ןשינרעטסניֿפ יד ןיא טגַאּפש
 .רעטסנעֿפ םעד רעטגיה םיטש
 ףעטנַאקעבנוא םעד ןוֿפ םימש יר

 ..2 טיג רעדָא תמא סָאד ןיא

 .אינָאמ
 .(ליט שנ

 .4רע ןיא סָאד !רע יא סָאד

 .םיטש יד

 -  ?טינ רעדָא תמא סָאד ןיא
 ,טלהעצ-עֿפ טנייה רימ טָאה ץימע
 ..,קךוצ טמוק א י נ ֲא 8 ןיימ םַאד

 ...ל םינ רעדָא תמא סָאד זיא



 ,אינָאס

 ןעֿפילהערֿפ ַא ןוֿפ ףיוא םיֹוק ךיז טלַאה)
 .ןעֿכַאל
 ,..1 טינ םייװ ךיא 1 תמא רשֿפא .

 | | .םיטש יד
 ,רימ וצ קירוצ טהעג איִנָאס
 ,רימ וצ ןהעג ךָאד זומ אינָאס
 טצעי זיּכ גניר ןיימ טגָארמ יז לייוו
 ,ךָאד ןעטמייק ןענעז ןעגניר
 ןייֵא ןעשנעמ ןעדעימש ןעגניר
 !טינ וד טסנָאק ןעפייררעצ יז
 ..) טלהעצרעֿפ רימ רע טָאה תמא

 ,אינָאס
 רעה ירֿפ יט

 1 טינ םייוו די ֹא ,..תמא רשֿפא

 .םיטש ירד

 . 1סייוו עשזירעװ טנייה ,טינ טסייוו וד

 יטגָאזעג רימ ןעגיל רע טָאה
 .אינַאֿפ
 .העה יר 8 יו

 ...!טגָאזעג ריד ןעגיל רע טָאה
 ,6טיירש .טינ טרעֿפטנע רעגייק .טרַאװ ימ

 + ,..סָאר ּבָאה ךיא ...! ןעדגואװשרעֿפ וטזיּב סָאװ
 ,..1 םוק קירוצ !ךיד ףור ךיא ! םוק קירוצ

 העטנַאקעּבנוא רעה
 .ןיירַא טהעג

 {ריד יב ךיא ןיּב טא ...ןעֿפורעג ךימ טסָאה וד
 ...טנלָאֿפעג טינ וטסָאה ,ןעֿפורעג ּבָאה ךיא ןעוו



 ,אינ א ם

 זטינ ןָאמרעד

 .רעטנַאקעּבנוא רעד
 ;רימ טימ ןיוש ןהעג וטפעוו ,רעטציא ןוא
 .!טעּפש וצ רשֿפא רעכָא ןיז סע

 .א : נ ִא א

 ?טעּפש וצ

 ,רעטנַאקעּבנוא רעד

 ,רימ ייּב ןעועװעג וד טזיּב עשפגיצנייא  יר
 טּבעילעג ןוא טרהעגעּב ךיד ּכָאה ךיא
 ,ףיז טימ ןעֿפורעג ךיד ּבָאה יא
 / שלעװעג ןעוייוועּב ריד ּכָאה ךיא
 "עד ן{8 טֿפַארּפ יד ןעטסֿפעה םעד ןוֿפ גרַאּב ןוֿפ

 ; טלעוו

 ,טנלָאֿפעג טינ טסוָאה וה ,ןעֿפורעג ךיד ּכָאה ךיא
 ...קעוװַא םנעשייװ חעד ןיא ןיײלַא ןיִּב יא ןוא
 ,ןײלַא סנעטייװ רעד ןיא ןעהעג סָאװ ,ענע. יב
 ץרַאה ןיא .גנולֿפײװצרעֿפ ַא םוא זייוונעטייצ טכירק
 ײּברעֿפ דנעגוי יח ןיוש זיא סע : ךיז טכַאדס ןוא
 טייצ ץֿכילגנײגרעֿפ יד ןוא
 םיוא רָאה עצרַאװש :ד ףיוא טײרּפש
 ...טסָארֿפ ןעהָארג-טױט םעד

 .עזיופ)
 ,ריד ןעגעװ טלהעצרעה רימ ןעמ טָאה טלָאמעד טָא
 -- ..!ךילב טסרעװ וד ,העז ךיא ...טכָאה ןד סָאד

 .רע
 .ץאינאס רעטניה טהעטש ןוא ןיירַא טהעכ
 ,(םינ םהיא טהעז יז

= 40 == 



 רעטנַאקעּבנוא רעד

 ...גניר .ןיימ ןעּבעגעג ןעדמערֿפ ַא טסָאה וד זַא

 .אינָא ס
 '1?וטסדער סָאװ

 העטנַאקעּבנוא רעד
 !רונ העז טָא

 | .איִנָא ס
 .:טיירש ןוא ּבֶא גיטסַאה ןיז טרה ע 0

 | ,.יךיא
 .רע

 ...ךיא

 .אינָאס

 !טינ טסייװ וד !טינ טסייװ וד
 .(םהיא וע

 !ּבעיל טינ ךיא ּבָאה יד
 .ןעטנַאקעּבנוא םוע

 .ןעועג רימ המערֿפ זיא רע
 .טנָאקעג טינ ןיילַא ענַײא רעּבָא ּבָאה ףיא
 ףיז ןעּנעג טֿפרַאדעּב ךָאד ןיא םע ןעמעוו ּבָאהיֿכ
 .י:.טֿפענ ערעטסניֿפ'ד ןיא

 .רעטנַאקעּבנוא דעד

 ..."ךיז ןעּבענ, ..."ךיז ןעּבענ, -
 ןעװעג טרַאד רע זיא ..."טֿכענ ערעטסעֿפיד ןיא,

 | .(גידנעהע גע
 ריד ןעּבענ ןעװעג זיא רע בוא
 .ןייז טינ ןיוש ךיא לעװ

 .ּבָא טה ע ג)
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 רע

 .ןעטנַאקעּבנוא םעד ךָאנ טהעע

 .אינָאמ
 44 קעװַא טינ טהעג ְךָא ,טינ טהעג ְךָא

 ןוא רעטסגעֿפ םעד זיּב ךָאנ טֿפיױל יז)
 יטמש יז ךיזוןערעהס ןהעטש טרָאד טּניילג
 נַאקעּב:וא םעד ןוֿפ ןוא ןעדייז ןוֿפ ןעמ
 | .ן עמ

 !ערייז רעד ...ןוא רע זיא סָאד
 ...?רעהַא עדייב יז ןעמוק יװ

 רעטנַאקעּבנוא רעד
 ...ךָאד .ןענעז רימ . .

 .ץַאו ןעהעי ךָאנ עזיוּפ ערעגנעל

 .עדייז רעה
 ...רקעב םירֿפוּכ ...

 ,רעטנַאקעּבנוא רעה
 ...קלָאֿפ ןוֿפ רעהניק .

 - .עדייז רעד
 .ןטש םנוֿפ . ..

 ,רעטנַאקעּבנוא רעד
 ,רעדניק עשידיא ..
 יייעגנוי ןוא עייג ףונ

 .עדייז רעד
 ... ןעדיא עיינ :ַא
 ....ןעטכעֿפעגרעסעמ

 רעטנַאקעּבנוא רעד
 ...ןעריא ןוא ןעשנעמ.



 ...עטסיירד ןוא עצלָאמש
 .1 קלָאֿפ ןוֿפ רעהניק

 .עדייז רעד
 .ןײרַא טה ע 2)

 .אינָא
 !עהייז ,ְךָא

 .עדייז רעד
 - דעק ןיימ ,ריד זיא סָאװ
 +1 ןעטלעש שינ ךיד לעװ יא ,ארומ ןייק טיג ּבָאה

 !געה רעיא טהעג ...עגנוי יה טנעז רהיא
 ,ןעּבעל סָאד שרעדנַא טּבעלעגּבָא ןעּבָאה רימ

 .:?דרע רעה ףיוא ןעוועג םירג ןענעז רימ
 ,ףוג ןעגידניז םעד טגינייּפעג רימּת
 ,המשנ יד ףוג ןיא ט'רשּכעג רימּת
 ..יומ רוח'עג המוד ן'רַאֿפ ןעמָאנ םעד דימּת
 .י1 ררע רעד ףיוא ןעוועג םירג ןענעז רימ
 +עײנ ,ערעדנַא רָאג רעּבָא ןיוש טנעז רהיא

 . ייי:ןעניװעג טליװ דרע יד המחלמ ןיא רהיא

 1 געװ רעיא טהעג ...עגנוי יה טנעז רהיא

 .אינָאס
 טעמּכ טָאה טֿכַארטרעֿפ ףעיט ןעװעג זיא

 .טדערעג טָאה עדייז רעד סָאװ ,טרעהעג טינ

 | טרעּביא םהיא טסייר יִז

 -.ןײלַא ןעזָאלעג ךימ טָאה רע ! עהייז ךַא

 .עדייז רעד
 ?םָאװ רַאֿפ ?רע ? ןיײלַא

 ,אינָא
 !רימ ייּב טינ גערֿפ סָאד ! ןיינ



 ,קירוצ ןערהעק שינ ךיא ןָאק סָאד
 .רַאֿפרעד ןעזָאלרעֿפ ךימ טָאה רע ...ןעלַאֿפרעֿפ ,ןעלַאֿפרעֿפ ןיוש זיא סָאד

 .עדייז רעד

 ,ןָארט עדייז רעד ןָאק עשז ָאװ ,וג
 ?ריד ןעֿפלעה רע ןָאק עשז יװ ,ונ
 - ,לוֿפ רעיירט טימ זיא זעצרַאה ןייז
 ,רטנ רע םייװ םירֿפס עטלַא ןוֿפ
 ,ןייּפ ,תורצ רונ ץלַא זיא ָאד סָאד
 ,רײרֿפ ןוא קילג :לֿבה לּכה -- סָאד
 ףױא עּבעיל ןייד ןוא טֿפַאשקנעג ןַײד
 .טדיומ ןיא ןהעגרעטנוא ןעזומ טעװ

 .אינָאס

 .(טרע טיצנ

 .עדייז רעד

 ,קילג סָאד טסֿפז ןוא גנוי שזיּב וד ןוא
 ,ןָאהט עדייז רעד ןָאק עשז סםָאװ טנייה
 ?ריח ןעֿפלעה רע ןָאק עשז יװ טנייה

 .ןָא רהיא טקוק)
 ,דניק ןיימ ,רעימ רהעז ךָאד טסיּב וד
 ...טיטש רונ גיל ןוא ...וצ ךיז געל וט

 .(עזיוּפנ
 הניק ,עשז בעל !ןעּבעל סָאד טסליוװ וד
 ,..רהעמ טינ טֿפַארמ ןוא

 אסיורַא ליטש טהעע

 .אינָא ס
 .ןייֵא טֿפָאלשנ



 טגניז םיטשינעיורֿפ ַא יװ ךיז טרעה טעג
 - (:ליטש

 . טּבעלעג לעֿפײט םייּב יױרֿפננוי ַא טָאה לָאמַא,
 י...טּבעװעג דלָאצניג ןוא ןעלהַארטש ןוֿפ ןעצענ ןוא
 ,ןהעגוצ ןעמוק טנעלֿפ רעקנַאלש ַא ,גנילגנוי ַא
 "ןהעגוצ לעֿכײט םוצ ךילנעט:גָאט ןעמוק טגעלֿפ

 סַאוגנַאל טלַאֿפ גנַאהרָאֿפ רעד



 ,טקא רעמרעיפ

 .עגנייֵא לעקניװ ןיא ןעהעמש סע .רעמיצ עבלעז סָאד
 טהיצ דע'ק דעד ןיא .ןעגרָאמ?הירֿפ -- .סרעמָאק עטקַאּפ
 זיאס .ןעלהַא"טש עגנייטס עטיירּב ַא רעטסגעֿפ ןוֿפ ךיז

 .(גיטֿכיל רהעז





 .טסַאג רעטשרע

 ? ןיינ

 .אינָא ס

 ר !ןייג

 : | ?ןיינ ךייא

 ,..ץירַאה סָאד טיג ליווס
 ,גנַאל ןוֿפ ןעגנַאֿפעג
 . ,טלעק שימ ןעֿפָאלרעֿפ
 ,ןיהַא סע טהיצ
 ...ץענ ןיא םע טהיצ

 .טסַאג רעטשרע
 ,טלעװעג ש עדנַא סע טָאה ןעטֿכעג
 ,קילּב רעד ןעזעוועג זיא טֿפײֿפ
 .גיוא ןיא טרעמישעג ןעלנוֿפ
 ?קנוֿפ םעד ןעשָאלרעֿפ טָאה רעֶװ

 | ,אינָאס

 ,טפַאנ יד ? ןעשָאלרעֿפ טָאד רעוװ
 :טנָאזעג ןעטֿפעג רהיא טָאה יװ
 ,יעטרָאד ןוֿפ ךימ טֿפור רעצימע
 ?דמעדֿפ רעד ןוֿפ קירוצ ךימ טֿפור
 ,רימ ףיוא רשֿפא ןיֹוש ןעמ טרַאװ

 | רע

 ןעמ סָאה ָאד זַא טקרעמעּב רע ןֶא טמוק
 .ייּב טַאהעג םעומש ןעמיטגיאגַא טש רָא קָא
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 .-עלרעֿפ ףיז ןעלהיפ טסַאג רעד ןוא רע ,ער
 ףיז טגעלרעּביא טסַאג רעטשרע רעד ;ןעג
 בָא טהעג ןוא

 .רע

 {רהעמ טינ ןיוש ןָאק ך'א .תמא םעד רימ להעצרע

 | אינָאס
 ,..םינ ףױא רהעמ ןיוש ןָאק ךיא ! תמא םעד

 רע
 ,להעצרעד

 / ..אינָאס

 .שזיוּפ עצרוק ַא ךָאע
 !ּבעל טינ ךיד גָאה ךיא

 .רעו

 ןַא =

 וה .אינָא ס
 !םיױא ףימ גיהור רעה
 ? טסהעז

 .4רעגניֿפ רהיא ףיוא גניר םעד םהיא טזייװ)

 רע
 ,...טנערֿפעג לָאמנײא םינ ךָאד ּבָאה ךיא !אינָאס

 .אינָאמ
 ןײלַא ןעּביײלּב טלָאמעד טנָאקעג טינ כָאה ךיא
 ,טלעק ןיא ןערָאעג טרעװילגרעֿפ טלָאװ ץרַאה ן'ימ
 ,ןהעג-עֿפ ןעווכ ךיז טֿפָאשקנעּב ןוֿפ טלָאװ ץרַאה ןיימ
 ..י.רימ ןעֿפעג ןייז טינ טלָאמער לָאז רעגייק ןעוו

 ,..! טֿפרַאדעּב ךיד כָאה ךיא |
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 .(עדיופג
 ,רלָאג לעקיטש ןייא ןוֿפ
 ...טדימשעג ןעגניר ייווצ יד רימ ןעּבָאה גנַאל םינ רָאג
 ;טצעי זיּב ךָאנ ךיא גָארמ םענייז ןוא
 ?םעניימ רע

 .(מ רע טיצכ
 ?טסייװ רעװ

 .הייבג
 ! ריד ּבעילוצ
 ,םעד ןיא גירלוש טינ טסיּב וד 1 ןיינ
 געװ ןימ ןערױלרעֿפ ּבָאה ךיא !ןיינ
 ט'מס'רעֿפ ךימ טָאה'ר לייװ ,רע זיא גידלוש ןוא
 ...טֹכ ועָג ןוא ןעװעג הוכש ןיוש ןיּב יא ןוא

 .רע

 ?וד טסרער סָאװ

 .אינֲאס

 ןהעטשרעֿפ טינ טסנָאק וד
 .(עזיופ)

 .ןערהָאֿפ ףיא קעװ ךָאד ןוא

 רע
 ? ןײלַא

 ,אינָא

 וט .םסליװ וד בוא .סיוא טינ ךימ טֿכַאמ טנייה
 ,..ךיוא רהָאֿפ |

 .טסַאג רעטייװצ דעד

 .ןיײרַא טהעג

 .טֿפַאנ ייּב טנייה ןעֿפָאלשעג טי
 | ,טֿכַאמענוצ םינ גיױא'נַא טימ



 !טֿכַאנ ַא ןיא טָא

 .סרעפָאק יד טקרעמעּב ןוא םוא ךיז טקוק
 ! םישודק תוחור
 .-..טקַאּפעגנייַא ףָאד יז רהיא טָאה
 ! םיאלפייאלפ

 .טסַאג רעטירד
 ןיא טיירג ןיא רע זַא ,גימנעק ;ןָא טמוק
 ,(געװ

  ,טסַאג רעטייוװצ

 ,םיאלפ-יאלּפ
 ?ןיוא טרהָאֿפ רהיא

 .טסַאג רעטש רע ר
 ?ךיוא :שטיימ'ס

 / .טסַאג רעטייװצ
 .סרעֿפָאק יה םהיא טזייוט

 ...1 טקוק ,טָא
 .(ם היא וצ)

 .?ףךיא רשֿפא טסרהָאֿפ וד ןוא

 .רע
 ...ךיא ....ךיא

 .טסַאג רעטייװצ
 'גנוי רעליואו ַא טסיּב וד !טסּביילּב וד ,וג ,ונ

 1?ךָאנ םהעג רעװ ,ַאש -

 ,טסַאג רעטרעיפ

 .ןיירַא טהעע

 .טסָאג רעטייװצ
 !ימלשורי רעד !ַאהַא

 ?טינ טדהָאֿפ רהיא ןוא
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 .טסַאג רעטרעיֿפ

 ? ןיהואוו

 .מסַאג רעסייװצ
 ?טינ רהיא טרהָאֿפ ןויצ ןייק

 .טסַאג רעטרעיֿפ
 { הורוצ שזָאל

 .טסַאג רעטייװצ

 ,ןערהָאֿפ עלַא
 ,..זייװגילדנהעצ  ,תונמאנּב
 ,עשיגַארט ןע'תישילש ,ךעלרָאּפ עֿכילקילג
 -- םיֿכשוּת רענדעּב עטלַא ןוא עגנוי
 י....ןעּבלַאװש ןוֿפ ךעלרינש יװ עלַא ךיז ןַעהיצ

 ,טסַאג רעטירד
 4ןעֿכַאל וצ סָאװ ָאטינ

 .טסַאג רעטייװצ
 !טיִג ךַאל ךיא
 ,טינ לָאמנײק ךיא ךַאל -- ןעכַאל
 .ןעמעלַא וצ וצ ךימ קוק ךיא
 .לָאמַא ףיוא לעֿפײמש יא
 ,..טינ לָאמנייק -- ןעֿכַאל רענָא
 -ע יװ ,רהיא יװ ןייז לָאז ךיא ןעוו
 ןעטינע1 םעד ףיוא טוי

 ,טּפַאלעג ףױא ךיא טלָאװ ,אינָאס  יװ
 | :זייּב ,,ןעדעירֿפוצ ןעוועג ,טנייוועג
 ,.םָאװ ךֶאֹד טוהט רהיא ,ןוהט סָאװ טליװ רהיא
 .רעהעזוצ ַא -- רונ ןיּב ךיא ןוא
 ,ןהעש ןוא טוג ןוא םיורג יא טלעװ יד
 :םואימ ןוא טֿפעלש ףױא :טליװ רהיא בוא ןוא
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 רליא ףיא טקוק ןעמ יװ ,ןיז טדנעװ סע -
 ..עויופ

 ,ןהעש ןיא טוג ץלַא טנייה זיא ױזַא
 ךיוא אינָאס סָאװ ,רונ ןעדָאשַא

 םהיא טימ רימ טָא ...ְךייַא טימ בָא טרהָאֿפ = |
 | יא ןהֶא םָאװ ןעלהעֿפ טעװ =

 !גָאז ,תמא טינ

 .רע

 טרהעק ןוא רעטמסנעפ םייּב טהעטש)
 * .(3ָא טיפ

 .טסַאג רעטשרע
 .רַאבקרעמעּבנוא ןָא טמוק

 .טסַאג רעטייװצ
 ןייז טיג טעװ סע
 ןהעג רגעֿבָא ןיא לָאמַא  ןיהואוו
 שסיײרדעֿפ סָאד ...ןוא ליטש ןעציז ןוא
 .(םהיא וצנ
 ןיהַא קירוצ ?וד טסגָאז סָאװ ןוא
 ךַאז ,יא ...1ךיקשעימעֿכ רעזנוא ןיא
 -: !העש םוירָאטַארָאּנַאל ןיא זיא
 ;אינָאס ,ישֿפא ,תנא טינ .ןעלרעײֿפ יד

 אינָאס
 ,ךעליעײֿפ ערַאּברערנואװ 1 תמא ,ָאי
 ...!ךעלרעײֿפ יד הָאש ַא

 טסַאג רעטייװַצ
 .1טהעז רהיא ,ַאהַא
 ןָאר טּביילּב

 ו 2 ==

 ףיז



 .אינָא

 ,(ט5ַֿארטרעֿפ ףעיש
 ! ןייג
 ערעדנַא ןענערּב ןעטרָאד
 ,ןיהַא ףרַאד ןעמ
 -קרעמעּב םיוק ,עטייװ יד וצ ,ייז וצ ןהעג ףרַאד ןעמ

 .ףעלרעײֿפ עדנערעמיש יד וצ ,ערַאּב
 סיּפע רונ ,םוא עלַא ןעמוק דנורגּנָא ןעצרַאװש ןיא

 י ...!םיּפ ע םָאד טֿפוז .טּביילּב
 .רעֿפ טניל ,טיּפע ןעטלַאהעּב טגיל - ןעּבעל םעגיא

 וצ טֿפַאמ-רעּבױצ יד יװ ,םינ טסייוו רענייק .שרעּבױצ
 .ןעניֿפעג ןעּבעל ןוֿפ ןרעק עגיבייא סָאר ןוא ןעמוקייּב
 ...! ןרעק סָאד טֿפז ...ןעֿכוז עלַא רונ

 טנּוצעג רעטֿכיל עיינ ןענעז ,טייװ ןעטרָאד ,ןעטרָאד
 יעקעלּפטנע ןעּבעל סָאד רשֿפא ךיז טעװ טרָאד .ןעד
 ...! רשֿפַא ,רשֿפא .ןרעק סעניּבייא ןייז ןעזייוועּב ןוא

 וצ ,סנעטייװ רעד ןיא ןהעג ןעֿפרַאד ןעשנעמ ןוא
 ןעלעװ רשֿפא :ןעֿוז ןוא ,ןעֿכוז ןוא ,רעטּכיל עיינ יד
 ...1 ןרעק סָאד טֿפז ,םיּפע סָאד טֿכוז ! ןעניֿפעג יז

 ,גנַאהרָאפ
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 ,רעטמייוו .א
 טיי יי טיי ןיינ ענג חנע זי עג עי עַײצ תל

 : עמארד א
 שה = מס יט 8 ,ןעטכא טי ןןיא

 .ענאלפיוא עטרעסעּבעגסיוא עםייווצ
 ,(רּבחמ ןופ דליּב ןטימ)

 יקצעלס ,א ,ּב ןופ גָאלראּפ -רעגליוו



 יא א װ

 }) 1 0 : יג 5

 23 םאג ופעטס ןיילק ,ענליוו "גַאלרַאפ רעגליוו, יירעקורד



 ;ןענאורעּפ
 ירטטתאהוטריי סג: קג רייד

 ,המלש

 ,יורּפ ןייז ,דרׂש

 .רעטכאט יד ,עק'יהנח

 ,ןהוו רעד ,אמ"מ

 רעגאווש רעד ,םוּלש

 ,רעטבאט ןייז ,עילהר

 ,רעגעשזגיא ,ןיוועל

 ןאמ רעגנוי א ,רחוס "עיר

 ,רעשדלעפ רעד
 ,לעריימ:טסניד םאד
 ,רעטייּברא ייווצ





 טקא רעטשרע
 ?יירּב ַא -- ןענעקטנע .רעמיצשסע טָאר { רעמיצ םיורג א
 ןעמ  .עדנַארעװַא וצ ריט ענרעזעלגַא עּבלַאה ַא ,עט
 ןופ ןרעייפ לָאמטֿפָא ףױא ףיז ןענױה סע יװ ,טהעז

 .םקניל ןוא טטֿכער ףיוא ןעריט :םנעֿפױה:רעטיײש
 טרעה רעטייוו לָאמַא ,רעטנעהעג לָאמַא .טכַאגיםִינַאהַאי
 םייצ עצנַאג יד טעמּכ .גנַאזעג:שִיּפרָאד דַאֿפנײַאגַא יז
 יעג טדעװ סָאװ ,דעיל םעד ןוֿפ ויטָאמ רעד ךיז טרעה
 - .ה 1 .א ַאנַאי ַאנ ָאנַאר יִא / :טכַאג רעד ןיִא ןעגנוז

 .ןיטָאמ-טלַאװ ַא ןיירַא ךיז טשימ לָאמַא
 ןעמירד ןוֿפ ןעטימ ןיִא רונ ףיוא טרעה גנַאזעג םָאד

 .טקַא
 תורימז יח .טינ רענייק שגניז אֿפוג ענהיּב רעד ףוא
 ,טלעמרוטעג רונ שרעװ לעדעיל עשיפורָאלעיּב סָאד ןוא

 .ןוגנ ַא יו |





 .ה מלש
 סעדעיטמוק בוטש ןרעביא גידנע הע גמואנ
 :.לעװ ףרוד ,ריט רענרעזעלג רעד וצ לָאמ
 .ייש יד ןופ ןרעייֿפ יד ףיז ןעהעז סע רעֿפ
 אתורימז יד ליטש טגניו ןספנעֿפיוה-רעט

 ...לוהל שדק ןיּב לידֿבמה ...לוחל שדק ןיּב לידֿבכמח
 ַא ַײז ןעֿפַאמ טנייה .טרָאװ ןיימ ןהעז רהיִא טעוו

 שינעקירט ַאזַא ןיא ןיא סָאד טיקגיניילקַא .הֿפרש
 טמרַאװ ןעמ יװ רונ טהעז .רעײֿפ טימ ןעלעיּפש ךיז
 ...ךיימ ןרעּביא סעקשעיװַאלַאה יד

 ,..הלילּב םיֿבּוֿכֿפו ...לוחל שהק ןיּב לידֿבמה

 .םולש
 ףייש טינ ךָאד זיא'ס

 .הרׂש
 .(רימ ןייּב גידנעצימ

 ,רעיײֿפ ן'רעּביא ןעגנירּפש יז זַא ! ןעטיה טָאג לָאז
 לָאז !רעייפ ַארַאפ ,ַא .ןעצרַאה ןיא ןיֵא רימ טלַאֿפ
 ...ןעמיה טָאג

 .הפמלש

 טנערּברעֿפ ! ןַאי יטנעיזס - ןעדוי ייּב .ֿפוטײמוי ַא
 ...ןערעװ סָאד לָאז



 | .הרׂש

 -.ךָאװ עלוֿפ ַא ףיוא טינ טלעש ,המלש

 .המלש

 ..,רמֹות לצּכ הנּפ םוי

 .הרׂש
 .רעײֿפ טימ עילָאװַאּפ ןייז יז ?עלָאז ,ע'לחר ,העג

 .םולש
 ...ייז גָאז ,לרעטֿכָאט ,העג

 .ה מלש
 .ןעליװ יז םָאװ ,ןָאט יז ןעלָאז ,טינ ףרַאד ןעמ

 .רקמה ץלַא זיא'ס ..,רלֿפ

 .םולש

 םילרע יד טימ ֿבש-םוי ַא : ףייש טינ דָאד יאס = |

 ,רעייפ טימ ךיז ןעלעיּפש ,רעײֿפ טימ ןוא ..,ןעמַאזוצ

 ..יה"ע עטלַא ןיימ .ךרד ַא רַאֿפ םָאד זיא סָאװ

 .המלש
 ..,רמות לצּכ הנּפ םוי ...ריד טעּב ךיא ,הורוצ זאל

 .םולש

 טַאהעג הנותח טסָאה וד זַא ...ןעטייצ עגילָאמַא
 "לעב ַא ןעװעג  ןיוש ךיא ןיּב ,רעטסעװש ןיימ טימ
 טלהעמעג טָאה ,הרש ,טסקנערעג .ףיז דַאֿפ תיבה
 ,ןדג

 .המלש

 יד ןוש סײװ ךיא .ףיֹוא רעה ,ריד טעּב ךיא

 א וַא ןהעצ רהָאיַא ה"ּב ןיֹוש .ירשא יװ ,השעמ

 .ז רעה



 .הרׂש

 מעּב ךֶא ...גייווש ןוא טיײּברַאנַא םיּפע ומ ,םולש
 .ןעגייווש רעסעּב רימָאל ,ריד

 .םולש
 ַא ףױא ןזיא ןעגיוש ,ףיש טינ ךָאד זיִאס

 ...הכאלמ

 .(עויופ)

 ,המלש

 .רמות לצּכ הנּפ םוי
 ?רחוס רעה ןיא ואוו ,ןהעועג טינ טסָאה ,םולש

 .םולש
 םוא ָאד טהעג רע ,רהעז ךיא סייוו ?רחוס רעד

 ,ץיגרע

 .המלש
 .תָעג .זיא רע ואו ,ןהעז ןעמ ףרַאד

 .םולש
 ןוא ּבָא ףיז רע טלעטש ריט ןייּב ,טהֲעע
 .(מ קוק

 .המלש
 ...רמוּת לצּכ הנּפ םוי

 םולש
 :ַארַאס ,טהעז .הֿפרׂש א ןעֿפַאמ יקַאט ןעלעװ יז

 !יירעיצקש ַא זיא טָא ,רעײֿפ
 ,(3 א)

 .הרׂש

 .ןעטיה טָאג לָאז



 .המלש

 .רמוג ילע לאל ארקא

 גנַאועג סָאד רעטנעהעג טרעהרעד ןעמ זַא)

 .(רעּביא רע טסַײר ,ןע םיֹורד ןוֿפ

 +.! ןעגָאז טִינ טרָאװ-שירוי ןַײק ךָאד ןָאק ןעמ ,ּונ

 .(עזיופנ

 .יז יא ואֹװ ,העז ?עקהנה זיא ואװ ,לחר

 ע'להר

 .הפלש

 !הרׂש

 6 ה ף ּׂש

 ?םָאװ

 .המלש

 י-.ןעגָאו םימע ריד ףרַאד ,ףיא

 .היוש

 { וב

 .המלש

 ?טינ יצ ,ענעהויַא ןייז טסעװ

 .הרׂש
 .לָאמַא ןיוש דַער ?סָאװ

 .המלש
 ,ענערוי ןייק ןייז טיג טסלָאז

 .ןעגָאז טיפע -

 ףוד ףיא לעװ



 .הרש

 ,ןהעשעג ןיא סָאװ ,רעֿכיג ןיוש  גָאז

 ,ה מל ש
 טשינ רָאג ...ןעקָארשרעד ןיוש ךיז טָאה יז ,העז

 !ןהעשעג

 .(עזיוּפ)

 ךיִא .ןערעװ סָאד לָאז טנערּברעֿפ ,טסרעה ,הרׂש
 ; טמהעשט רעפ .ןעיעװ שנערברעֿפ לָאז סע ןַא ,ליװ

== 

 | .הרש
 טרָאװ ַא הקמשרעֿפ ךיא ,שנעמ ַא יוװ דער ,המלש

 .טינ

 .המלש

 ףיא .םירוּבד ערָאלק ריד םימ ךָאד דער ְךיִא
 טימ ,ןעדָאװַאז יד ןופ ,ףיוה ןוֿפ ...ןערעװ רוטּפ ליװ
 יד טימ ,םינאלווייט עלַא יד מימ ,ןערענעשוניא יד
 :יטנע'ווס םעד ט'מ ,ץנעט יד טימ ,רעדעיל עשיאיוג
 עילטעּפ ַא יװ .אצוי ןוא ןערעװ רוטּפ ליװ ךיא ...ןַאי
 .זלַאה ןיֿפױא רימ טָאד זיא

 ןעדויַא רַאֿפ טיִג יאס .רהעמ טינ ןָאק ףיא
 ,סנעגייֵא ןעצנַאג םעד טקַאּפעגעײרַא .טֿפעשעג ַאזַא
 ן'טימ עמיש יז ןעּבָאה קסע'נַא .םוהת ַא ןיא יו
 טפעלש ןעמ ןוא .ןעיוב רדמּכ ,ןעיוב ,רענעשזניא
 ןוא הלעג שרעדנַא ןוא דלעג ױזַא ,דמַאז יװ ,הלעג
 ,טיוּב ןעמ ןוא ןעלסקעו לָאמַא ךָאג ןוא ןעלפקעוו
 .ןעסיו וצ ןָא טינ ביוה ךיא ןוא ,טױּב ןעמ רדסּכ
 ס'יװ ךיִא ; שיוּב ןעמ ןעװ טינ ,טיוּב ןעמ סָאװ טי
 נא ןוש ןיִּב ף'א ןַא ,תולדב רעװ ךיא זַא ,רוג
 ...ןויֿפא
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 ,הרׂש

 ?וטסדער סָאװ ,המלש

 .המלש
 ,ן'הנעט יז .ןערָאװעג לדח-לידּב ,ריד גָאז יא

 יַאּפ ןעטֿפעשעג עניֹוַא .םייװ ךיא רעּבָא ,טיג ןַא

 ַא רַאפ ,ריִמ רַאמ טינ רעּכָא .ץירּפ ַא רַאֿפ ןעס

 *עג ןערהיֿפ ףרַאד ןעמ .המלש יװ ,ןעדוי ןע'מושפ

 ,חויר םעד ןהעז ףיַאד ךיא רָאנ ; יאדװַא ,ןעטֿפעש

 ענעשעק-םעווּב ןיא ,ָאד טָא .ןהעז םהיא ףרַאד ךיא
 לַאטיּפַאק ןײמ טימ ךיא .ןעּבָאה סָאד ךיא ףרַאד
 :ךיוא שרעדנַא ןעּבָאה הסנרפ עמוג ץנַאג ךיז ןָאק

 ןערהעק ךיז לָאז סע ןַא ,ןעּבָאה סָאד ךיא ףרַאד

 רַא לָאמנייַא ,רעטײברַא ןוא ןערענעשזניא :טלעװַא

 טימ ןעטֿפעשעג ןוא רעטײּברַא לָאמַא ךָאנ ןוא רעטייב

 הנײרֿפ-שוג זַא ןוא יז טימ תקולהמ ןוא םירעוּפ

 המלש ...ןהעשעג רימ הָעו ,ָא - רעגרע ךָאנ יויִא

 ליװ ךיא .ןעטֿפעשעג עניװַא טינ ףרַאד רעױָאלָאכַאז

 .ןייז אנקמ רימ לָאז ןעמ זַא .,טינ

 .ע'לחר
 | .(גידנעהעגניירַא ליטשנ

 ,ָאד ויא יז .זיא יז ואװ ,רעטעֿפ ,טינ טייװ ךיא

 .גנַאל טינ ןעוועג

 .המלש
 ףױ ןעמ טּפעלש טכענ עצנַאג .גנַאל טינ ןעוועג

 .טײּברַא'נַא םיוא ךיז ךוז ...הָעג ...םוא סָאד

 .ע'לחר |
 בָא ,גידנעליוו טיע



 .הטלש

 ,..תיגקוצ ַא  ,עקניליטש ַא
 ,ָאד ןעמ טו סָאװ ,לשמל ,יז טימ ןוא ,ונ

 זיאט .הנּכס ַא טושפ ףָאר ןיא'ס .ריד .ףיא גערֿפ
 טָא .ןויזּבַא ךָאד ןיא'ס ,ןעטלַאהוצסױא טינ ךָאד
 םימ ,םייװ לעוויימ רעד ,רדסּכ זיִא ,עניילק יד ,יד
 עק'הנח ןוא .ןעמעװ טימ ףיא םייװ ןוא םיוג יד
 ז ןוא רעמז רעד טמוק סע זַא .רעסעּב טינ זיִא
 ןייק ָאטיג .םינּפ סָאד ךָאד טמַאלפ ,ןערהָאֿפוצ טמוק
 ןוא טלעװַא רקפה .רקֿפח - ךַאז ןייק ָאטינ ,השוּב
 טּפעלשעגמוא ןערהָאיַא-רַאֿפ ךיז ןעמ טָאה .אצוי
 ן ימ ןוֿפ ליװ ךיא ,טסקנערעג ...טסַאג ס'ץירּפ ן'טימ
 ָאד ךױ טָאה סע סָאװ ,ןעגנערּבסױרַא טינ ליומ
 ןוא ץלַא העז יא ,טינ ןיימ ...ןָאטעגּבָא טסלָאמעד
 טָאה םע זַא ...רָאג ןיוש ךָאד זיא סָאד .העטשרעֿפ

 טָאה טציא ןוא .םינ ןעמָאנ ןייק רָאג ןיֹוׁש  ךָאד .|
 טעװ סע .-ענעשוניִא ן'טימ הרדס ַא ןעּבױהעגנָא יז
 זַא ,ָאטינ רעטרעװ ןייק זיא סע זַא ..זַאנ ...רעדיו
 .סָאר טֿפור ןעמ יװ ,טיג רָאג ןעפייו ןעדוי

 9 ה ר ׂש

 ?סיוא וטסרעלק סָאװ ,המלש

 .חמלש

 .טסייװ וד ןיא םייװ ךיא ! גונעג ,הרׂש ,םסרעה
 טסייוװ ,ץלַא טסייוװ וד .ךיוא טסייװ וד זַא ,ס'יוִו ךיִא
 אלא .טסייװ עמַאמ ַא .רימ רַאפ רהעמ רשֿפא ךָאנ
 ...הָעֹו ףױא רימ טיט ,הָעװ טוט ריד ,סָאװ

 .הרש

 ..המלש ,המלש
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 .ה מלש

 טנערּבועֿפ .ןעדיילרעד וצ חֹּכ ןייק רהעמ ָאטשינ
 .ןערעװ םָאֹד לָאז

 | .עזיופ)

 יריד סָאד ךיִא ףרַאד ןעלהעצרעד ,הרש ,טסרעה

 ןעקערשרעה יז ןעמ ןָאק טֿפַאנ ן'טימ ןיא לייוו

 ײּב טנייה ,טסהעטשרעֿפ .ףָאנ סָאװ ךיא סייװ ןוא
 ?טסיעה ,טנערּברעֿפ ץלַא םָאד טרעװ טֿכַאנ

 .הרׂש

 !! המלש

 .המלש
 ףהעמ ןוא סייװ עמיש .טינ םמיּפ ַא ...גונעג ןוא

 .י1 םינ טיפ ַא ,גונעג ,טמרעה .טינ רענייק

 .הרׂש

 !ענושמ טסיב

 .המלש

 ןוא - ..! טרירַאפרעֿפ -- ראנ ןייק טינ יז 1 גונעג

 ןיא ....טֿפַאנ ייּב טנייה ...טינ םפיּפ ַא רהעמ .אצוי

 ךָאנ טעװ סע .קעװַא העג ָאט ,רָאג טסנייו ...אצַײ

 .ריד טעּב ךיא ,קעװַא הָעג ...ןהָעגניירַא רעװ

 .הוש

 גלָאֿפ .טלעמוטוצ ױזַא שינ יז ,המלש ,טינ ביירט
 ...ךיז טֿפַארטעּב ,המלש ,רימ

 .המלש
 .ענעדויַא טסיּב ,ָא
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 .הרׂש
 (סקניל ףיוא ּבָאנ

 | .אמיפס

 (עדנא ועװ רעד ןופ ןיירַא טמוק

 .הטלש

 סידנעהענמוא)

 ,..רמות לצּכ הנפ םוי

 .אמיפ

 ..! רעטָאֿפ |

 .הטלש
 .(גידנערעה טינ ךיז טֿכַאש

 ...לאל ארקא

 .אמיס

 ..! רעטָאֿפ |

 .המלש

 ..ךקוּב אתא ,רמוש רמא

 .אטיס

 ..! םיּכסֹמ טינ ןיּב ְךיִא ,רעמָאמ

 .חמלׁש
 עגעקסנע ןהעטש םהיא טּביילגנ

 ,.1 םיּכסמ טיג שמיּב ...הליל טגו

 .אמימ
 -.! ןעזָאל טינ לעװ יא ,רעטָאֿפ

 .הטלש
 "וד ,סָאד טסיײה סָאװ .טסרער וד סָאװ ,טפייוו



 ? ן'רסמ טסעװ 1 ןעזָאל טיג טסעװ

 ,אמימ;

 ,דֹוי ּרעמורפ ַא ךָאד טזיּב .טינ רָאט ןעמ ,רעטָאֿפ
 *ָאפ ,ריד גערֿפ ְךיִא .תיחשת לּב ןייד זיא ואו ָאט

 -נערּבנוא ןעמהענ ?טײקמורֿפ ןייד זיִא יא ,רעט
 סָאװ ,טיױּבעג ןערהָאי לעיֿפ יווא טָאה ןעמ סָאװ ,ןעג
 טימ לעגיצ ,טּפעלשעג ץָאלק וצ ץָאלק טָאה ןעמ
 .! טייּברַא - ןעגנערּבמוא ,טצענעג סייווש

 רעד טָא טינ רהעמ ,ןעועג ָאד ךָאד זיא טסוּפ

 ןענָאמשעג ָאד ןיא םיצירּפ םעח ץַאלַאּפ רעטלַא
 טָאה דנעגעג עצנַאגַא .ףיט ןרעּביא טרעקוהעגנייַא
 *עג ןענעז רעיוב ,ןעמוקעג רימ ןענעז .טרעגנוהעג
 *םיא טָאה לעקניװ ענעפרָאװרעֿפ סָאד ןוא ןעמוק
 א ןעזָאלעג ןיא ךיט ַא טקעװעגֿפױא ; טּבעלעג
 ,..םיוּבעג םערייּבעג ,ןעטייּב

 .ה טלשי
 !טינ יצ טסרעה וד - טינ יירש ,אמיס

 ,אמיס
 ...טינ יירש ךיא
 ,טעטיױרעויניא ןוֿפ ןעמיקעג ןיּב ףיא ,טסקנעדעג

 ,תילֿכחַא :שהנעטעג טסָאה וד ןוא טגידנעעג טיג

 ןַא ,טגָאועג ריד ךיא כָאה .תילֿכת רעד זיא ואוו
 *;א ןוא ךיז ,ןעטײּברַא ליװ יא זַא ,ָאד בײלּב ךיא-
 ּבָאה יא זַא ,ןעגָאז רימ טסנָאק .ןעניטֿכערעב ערעד
 *עג ,טײּברַאעג ררסּכ ּבָאה ףיא .טײּברַאעג טינ

 ?עגסיוא םיּפע ןיוש זיא םע זַא ,טציִא ןוא .ןעֿפַאש

 ייִא יד טימ טָאה עילימַאֿפ עשידוי ַא זַא ,ןעמקַאװ

 .מ ק ,וטסמיק ,טייּבעגסױא ןוא טיוּבעג דנעה עגע ג
 . ןעָאל טינ לעװ ךיא ,רעטָאֿפ ...וטס.



 | הטלש
 !מלעמשעג תולרּב רימ ּטָאה רהיא זַא

 אמימ
 ! ןערָאװעג רעֿכײר טויב

 2 מל שש

 ,מײקכײר ַאזַא טינ ליװ ףיא זַא

 ,אמימ
 .טינ ערעדנַא ןייק רעּבָא לַױװ יא זַא

 ,המלש
 טּפעשעג ַאוַא ןָאק ףיא .ף טפליװ וד יװ זיא

 ...ןעּבעל טינ ןעּבעל ַאוַא ןָאק ףיא ...ןערהיֿפ טיג

 .ו רעטַאֿפ
 רע טסייר ,טהָעג ץימע זַא ,גידגערעהרעלג
 .רעּביא

 ,םולש
 .שדנַארעװ רעד ןוֿפ גידנעמוקניירַאפ .

 ןערהָאֿפקעװַא ליװ החוס רעד
 + ,המלש

 ...ןע'הָאֿפקעװַא ליװ רע; טסייה סאו ...סָאװ

 ,םולש
 :ץנֿפױױד טינ ךָאד זיא רע ,ךייש טינ ךָאד זיאפ =
 | .ןעמוק

 .המלש
 .ןעמולעגֿכרוד טינ טסייה סָאװ !שגעמַא יװ הָער
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 ? ןעמוקעגֿכרוד טיג ןעמעװ טימ

 .א מיס
 ! ןערהָאֿפלעװַא ןעסייהעג םהיא ףיא ּבָאה סָאר

 .םולש

 רעגנוי רעד זַא ,ךייש טינ ךָאד זיִאמ ,טנָאז רע

 .םיּכסמ טינ ןיא ,סָאד טסייה ,עמיס ,ררעה

 | .המלש

 ַאֹד זיא רעװ ,אמיס ?אמיס ,רעטלע זיא רעװ

 | ..? תיּבה:לעּב רעד
 .(ן'םולש וצע

 ?רחופ רעה ...רע זיא ואוו

 | .םולש
 העכילהנתֿפ ַא ...םעסקיש יה טימ ...ףייט ןייּב

 ,..תונמאנּב ,דוי

 .המלש

 (בא גיטס ַאהנ

 .םולש
 .סעוג ...יד טימ טצנַאט רע יװ ,ןהעז טסלָאװ

 טימ סָאד וטסליװ סָאװ רָאפ .דוי רעֿפילהערֿפ ַא

 ?ַאה ,ןעלדנַאה טינ םהיא

 .אמימ
 קָאד ךיז טשימ רהיא !ךייַא הנאד ַא'ס ,רעטעֿפ

 .דָאַאז םוצ טינ

 (ןיײלַא ףיז וצ יוװ
 אמחסמ זיא ,ןעלרנַאה טינ םהיא טימ ליװ ךיא זַא

 :רעטעֿפ ,ךייא הנאד ַאס .וצרעד הּבמ ַא ָאֹד
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 .וא ..? ןעגָאז טֿפרַאדעג ךייא יא בָאה סָאװ

 םיּפע ןיא סע ןַא רָאנ ,ףייש טינ ךָאד זיאס
 וצ לעקניװ ןייֵא ןופ םוא טֿפױל המלש .ענדָאמ
 "וארעפ ןיא הרׂש ,םוא טסֿפױל וד ,ןערעדנַא םעד
 ...סָאװ טינ סייוװ ךיא ,ָאד םיּפע ךיז טוט םע) .טרעמ

 ןוא ,אגנחו אלולה ,ןעמ טגָאז ,ןעטרָאד ,ןיימכ
 ...באּב העשת ֿברע'נַא םיּפע זיא ָאד

 .ןעריט יד םורַא ָאד ךיז טעקשוש רעוװ
 סט5ער ףיוא ןעריט יד ייּב וצ ךיז טרעפ
 ףעזיוּפ .סקגיל ןוא

 ַא ףיוא ! תובצע ...טֿפעלש רָאג טיפע ,טֿכעלש
 ןייד זַא ...ףייש טינ ָאד זיא ,תובצע ָךָאו עלוֿפ
 טימ ,ןעמַאמ ןייה טימ טַאהעג הנותח טָאה עטַאט
 תיּבח-לעּב ַא ןעוועג ןיוש יא ןיּב ,רעטסעװש ןיימ
 עטַאמ ןיימ טנָאז .ןהג טלהעפעג טָאה ,ףיז רַאֿפ
 .ייה"ע

 ,אמיס
 ,ןעגייווש רעסעּב רימָאל ,ןעגייווש רימָאל ,רעטעֿפ

 .םולׁש
 ,ונ .ףייש טינ ךָאד זיאס ,ןעגייווש זיא ןעגייווש

 .ןעגייוש רימָאל ,טכער
 | .עויופ)
 םענעפָא םעה רע טניֿפעג גידנעהעגמועפ
 ןשיט ן'ֿפיוא רודס

 ...לוחל שרק ןיּב לידֿבמה
 .ןעקניה ןעצוהעגנָא טָאה קילרָא .עמיש ,עמיש

 .אמימ
 ? קילרָא



 םיֹורא טמהענ ,שַאט-םעזוּב ןייּב ףיז טפ ַא2
 .םַארגעלעט ַא

 רָאּפ ַא ןהֵאּב םוצ ןעקיש ףרַאד ןעמ ,רעטעֿפ ,ָאי
 ףרַאד סע  .ןהַאּב ןעגיררעגייזײַא-ףלע םוצ .דרעֿפ
 ,ןענַאּפשניַא ןיוש טסייה רעּבָא ,טסָאגַא ...ןעמוק
 .רעטעֿפ

 | .םולש
 .אתיּת אֿכיהמ ,ונ ,ןהעגקעװַא לָאז ךיא טסליװ

 .ףיא הַעג ,ףייש טינ ךָאד ןיא'ס

 ,אמימ
 טהערד ןײלַא לעװייפ רעד .הורוצ טזָאל ,רעטעֿפ

 ?עוש רעד ,רחוס סנעטַאט םעד .םורַא טנייה ָאד ךיז
 .טסַאג טרעטס

 ןפיוא םַארגעלעט סָאד םעּכ טימ טֿפרַאונ

 שיט
 .ךיז טוט ָאד סָאװ ,לעװיט רעד סייוו

 .םולש
 .ָאד ךיז טוט סָאװ ,עקניביל ,עגיצרַאה

 העטֿכער רעה ןיא ךיו טֿפערט גידנעהעע
 (ןע'לחר טימ ריט

 :..ןעריט יד רעטנוא ָאד ךיז וטסהערד סָאװ ,ע'לחר

 .ע'לחר
 ..:סָאד הָעג ףיא ,טשינ רָאנ

 טביילּב ןוא ּבוטש ן'ֿכרוד ליטש טהעע

 :עדנַארעוו רענרעועלג רעד ייּב ןהעטש

 | (ליטש טגגיז

 ַאנַאי ָאנ ָאנַאר יִא



 שטריק ַאנ ַאי ,ָאֿכיצ צ ַאלשָאּפ
 .ץַאזָאצנַאט ַאי נָא יצ ַאלשָאּפ

 םָאֹד טא סָאװ ...הנאד ַאט ,ריד ,הגאד ַא'ס ,אמיס
 ,ריד

 .אמיֿפ

 ?טָאװ

 : .ע'לה ר

 ןוא ךיִא הָעג טירט עליטש טימ .ץלַא םייװ יא
 .ץלַא םייװ ןוא ףיא ןיּב עקניליטש ַא .ץלַא רעה
 ?ניצ יז ןעלָאז ...ריד הנאד ַאס ,ןעדניצ יז ןעלָאז
 ,םייװ קעװַא הָעג ,אמימ ,ייז ןוֿפ קעװַא העג ...ןער
 ,ןעדמַאז { יורג ,ָאד ןיא םערָא .ןענַאד ןוֿפ טײװ
 ואװ טָא ..(עזיוּפ) סעֿכעילּפ ױװ ,עליױה עניװַא
 טָאה עמַאמ יד וַא ,טניואוועג לָאמַא ןעגָאד רימ
 *יוּב .רעדלעװ טַאהעג טָאה עטַאט רעד ןוא טּבעלעג
 ןוא עגירהָאיטרעדנוה ןענַאטשעג ןעטרָאד ןענעז רעמ
 יװא ןוא עלעה ןעװעג ןעגעז ערעונוא ןעלמיה יד
 רעד זַא ,ןעוועג טייקיולּב רעייז ןיא ףעיט ןוא לעה
 .ןעקניזנייַא ןענעק םינ ןוא יז ןיא ןעקניז טנעלֿפ קילּב
 לו ,טרָאד ןענעז ערנעשיוה ןוא עטיירב ןעֿכײמ ןוא
 ...ןענעלעג םי רעה ןיוש יא ןנוא ןוֿפ טייוװ םינ
 ,ןהעועג טיג םי םעד לָאמנײק ּבָאה ךיא רָאנ

 ,אמימ
 ..1ע'לחר

 .ע'לתר
 טָאה עקניליטש יד !אמיס ,טרעדנואורעֿפ טויב

 ,טנייה ןיא טכַאנ ַאזַא רָאנ ...םדערעגרעדנַאנופ ךיז

 =ויעדער ,רהיא ןופ ןעמ םרעװ רוכש ,טֿכַאצרעיײפ ַא

 22 )}/ = ט=מ



 ,עלעריימ שידוי=ןיילק ַא םוא טהעג ...ןעמ טרעװ גיד
 רעד ןיא טֿכַארט ןוא עצרַאװש ןעגיױא עטֿכײֿפ טימ
 ,טֿכַארט יז סָאװ ןוֿפ טינ רענייק טסייו :ליטש
 םָאװ ,ךעלהֿבשחמ ענעטָאנרעֿפ יד טינ רענייק טסייוװ
 םָאר ןערָאמ ןעדוי .טּנעװ עלעדיימ-שידוי ליטש ַא
 ןיימ רימ טָאה ױזַא .שינ סָאד ןעֿפרַאד ןעדוי ,טינ
 ?ילברעטש ,ןיילַא םוא םע טהעג ...ןעטָאבעג עמַאמ
 ,סיּפע ךָאנ ץרַאה סָאד טנָאנ ;סע ןיא גיטשרוד
 :ןײלַא םוא סע טהֲעג .סיֹוא המשנ יד יז טסיג
 יד טמוק ןוא ...ןעקורט ןעּפיל יד ,טכײֿפ ןעגיוא יה
 =עװ ,ּפָאק ןיֿפױא רָאה יד רעװש שזַא ןערעװ ,טֿכַאנ
 טייקדימ רענדָאמַא טימ ,דימ רעדעילג יד ןער
 ?עצ ןוא ױזַא ןייֵא ףָאלש ךיא זַא ןוא .דימ יז ןערעוו
 ,ןעטָאשוצ רָאה עציַאװש יד ןוא ךיא גיל ןעֿפרָאװ
 רימ ףיוא םניל ,רימ ףױא ןח ַא טניל ,ךיא סיי
 םע ןוא ןעש םינּפ?סואימ ןיימ טרעװ ,ןח-ףושּכ ַא
 לָאז ןעמוק : ןעצימע ףוא ןח?טייקנעש רעד טרַאװ
 סָאװ ,לעדיימ-שידוי עליטש סָאד רע לָאז ןעהעז ,רע
 ןעמוק ...םהיא ךָאנ טקנעּב סָאװ ,םהיא ףיוא טרַאװ
 :עג-טכַאנ ןעמַאזנייֵא ןייּב ,רע לָאז ןעהעז ,רע לָאז
 ...םינ רע טמוק ...רֶע לָאז ןייז רעגעל

 ,אמימ
 טוט ָאד סָאװ ,ךָאד טסיי ...ריד טעּב ךיא ,ע'לחר

 םייװ ךיא ...ױזַא טויב ןוא וטסמוק ...טנייה ךיז
 ?ע'לחר ,ריה טימ סָאד ןיא סָאװ ...יװ  ,טינ ףיוא

 .ע'לחר
 טסייוװ ?ןעסיװ טסליװ ?רימ טימ סָאד זיא סָאװ

 .טינ טסייװ וד ןוא ץלַא ךיא סייװ סָאװ רַאֿפ ?טינ
 רַאפ ,ּבעיל טסָאה וד ןעמעװ ,ףיא סייװ סָאװ רַאֿפ
 ,ךיז טרעטנָאלּפרעֿפ ..,ףיא ןעמעװ ,טינ וטסייװ סָאװ



 וד זַא ,ףיא סייװ טָא .ןעסיװ לעיפוצ ןוֿפ .,אמיס |
 ,ןעוװעג ָאד ויא סָאװ ,עש'רֿבד סעק'הנח בעיל טסָאה
 ...ּבעיל טינ ךיד טָאה יז זַא ,ךָאנ טייוו ףיא ןוא

 | .אמיק
 ?םָאר וטסייוו ןענַאװ ןוֿפ

 .ע'לחר
 } תמָא זיא'ס ,גָאז ? תמָא רעֶּבָא

 ,אטימ
 ,תֹמָא טינ .,ןייג

 .ע'לחר
 עניװַא .בעיל טינ ןעּבָאה ענױזַא .טינ ושסייוו

 /  .ןעּבָאה בעיל טינ ןענָאק

 .אמימ
 ?עגיווַא ?עכלעו

 .ע'לחר
 ,..ענױזַא

 ,אמימ

 ;טָאװ רַאֿפ ? עכלעוו

 .ע'לחר
 .םינ םייוו ךיא |

 | | .(עדזיוּפג
 ,שוַאמר'ק ַאנ ַאינָאֿפיצ ַאלשָאּפ
 ,.,יטַאילוה .ַאינָאֿפיצ ַאלשָאּפ

 גנַאל יווא .טינ ףימ וטסהעז סָאװ רַאֿפ ,אמיס
 ףימ טסהעז וד ןוא ריד םֹורַא םוא הָעג ףיא יו
 ןעגיוא עניימ ןוא רימ ןענעז ּבוטש ןייֵא ןיא .טיג



 םָאװ רַאֿפ .ריד ךָאנ ךָאןעהַעג ןוא ךיד ןעֿפוז
 .ףיא ןוא ,טינ ךיד ןעפרַאד סָאװ ,עדמערֿפ ןעמוק
 ריד ףיוא טרַאװ סָאװ ,ױרֿפ גנוי ַא ,ריד ףיוא שרַאװ סָאװ
 ,םינּפ א טינ טסיײװ .טינ ריד גָאה ךיא ,גנַאל ױזַא
 ןױש ריד סָאד ּבָאה ךיא ,בעיל ךיד כָאה ךיא זַא
 .!םינ רימ טסהעז וד ןוא ...םינּפ ַא ,טנָאזעג טיג

 .אמימ
 טסהעג ּוד זַא ,הָעװ טוט ץירַאה סָאד ,ךָאד טסייו

 םָאװ רָאנ ,עגידנעגַײװש ַא ,עמַאזנײאנַא ,יֹוזַא םוא
 ..?ע'לחר ,ןָאט יא ןָאק

 ךָאד טסָאה ?רעדיוװ לָאמַא טימ טנַײה סָאװ רַאֿפ
 ?רעדעיװ סָאװ רַאפ ,ןעסעגרעֿפ ןיֹוׁש

 .ע'לחנ
 ָאד יז טנערּב טנייה !רעקניביל ,ַאזַא טֿפַאנַא

 טנערּברעֿפ טַײּנרַא ןַײד ; טדניצ עטַאט ןַײד ,ץילַא
 ַאַא ןּוא ...טסַאג רהיא טמוק ןעק'הנח וצ .רע
 =עג .ףיוא סָאד טכַאװ ...ןערעַײֿפ טימ טֿפַאנ עמייח
 :ַײװש רעגנעל ךָאנ טלָאװעג ןוא גנַאל יֹוזַא ןעגיווש
 ,..טינ ךיא ןָאק .ןעג

 ;ּבעיל םינ ףימ וטסָאה סָאװ רַאֿפ ,רעקניּביל ,אמימ
 ?סָאװ רַאפ וטסייװ רשֿפא ,גָאז -

 .אמימ
 .טינ סַיװ ךיא ,ע'לחר

 .ע'לחר
 .*עג רעגנירג טלָאװ סע ?טינ ּוטסייוװ סָאװ רַאֿפ

 | ...ןעוװ
 ..יגנַאי .ַאנ ,ַאנַאר .יָא

 יעג טכענ ,ןעגיצנייא ץֿפױא ,ריד ףיוא טֿכַאװעג -

 ןעמוקעג ןוא ,טֿפעגןעױרֿפ עמַאונייא עגנַאל ,טֿכַאװ



 3 ֿפינ טמליװ .ריד .ּוצ ןעמוקעג ױרֿפ גנויַא ,ריד וצ
 *יװ רעד ,אמיס ?ןַײז רעטשרע ןיימ טינ וטסליוו
 ?רענעי ַײּב וטסיּב רעמלעיֿפ
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 ,.גנער טשנ

 יוזַא טיג דער

 .ע'לחר

 ?לעיֿפיה רעד ,ןעסיו וצ אמיס טָאה ארומ ,ָא
 ....ןעסיװ וצ אמיפ טָאה ארומ ,רהיא יב רע זיא רעמ

 .גידנעגניז םיֹורַא ליטש סהעע

 ,..טַאילוה ַאינָאֿכיצ ַאלשָאּפ

 .ןיוועל
 ..האופר עניצניײא יד זיא סָאד ,ןעיוּב רָאנ ,ןעיוב

 | .עק'הגח
 ,ךיא העטשרעֿפ סָאד| ,אי

 .ןיוועל
 ףֹוס לֹּכ ףֹוס .ןעדוי ןענעמרעֿפ סָאד -- הלעג

 להיֿפעג סָאד ןעּבָאה ןער רָאנ .ףייר ןעדוי ןענעז
 להיפעג סָאד שינ טולָאמּבַא ןעּבָאה ןוא םוטנעגייַא ןוֿפ
 נעטַאש ַא ,רעיוּבַא טגָאמרעפ םָאד .ןעהטרעװ ןוֿפ

 ...ןערָאװעג ןעשָאלע;סױא סָאד זיא זנוא ייּב .רעד
 .טנערבעגסיוא רעדָא



 .עק'הנח

 "עג טסָארּפ םָאר טָאה זנוא ייּב .ןעשָאלעגסױא

 .ןערָאװעג ןעשָאלעגסױא ןוא טרעכיױרעג ,טקנַאצ

 ? ןעהניצנָא ַײנסיֿפױא םע רהיא טליוו

 .ןיועלצ
 ַא ךָאד רעּבָא ,ענלעצנייא .רוד רעצנַאנ ַא - רימ

 | .רוד
 ַא זַא ,קירוצ רהָאי גיצנַאװצ טימ וליֿפַא ךָאנ

 *עג ןעטרָאד רע טָאה ,ףיֹוה ַא ןעטלַאה טגעלֿפ רוי

 םָאװ - טהעז טציא ןוא .טיֹוּבעג טינ ; טלעדנַאה

 ,םיוּב ןעדעי רע טָאה בעיל שיזיֿפ ,ּבעיל ?אמיס טוט

 ...טיוּב רע סָאװ ,ןינּכ ןערעי ,טצעז רע סָאװ

 .עק'הנח
 וצ ןעֿפרעג ץירּפ ַא טָאה ןעדייז ןיימ  ,טסייװ

 םיּפע רַאֿפ םהיא טלעװעג ןוא רהָאי 3 ןיא ךיז =

 םענייא  ןעפיוקרעפ ,סנעשָארג רַאֿפ ,טיקגיניילק ַא
 יֹּבֶא עדייז רעד ךיז טָאה .ןעמיוה עטסעּב ענייז ןוֿפ
 רעדלעו ןעּבָאה ,ףיוה ַא הויַא ףרַאד סָאװ .ןעטעכעג
 .דוי ַא ףרַאדעּב

 .ןיוועל
 טָאה סע בוא זַא ,גדנעטש ךיז טפד רימ י

 ןעּבָאה ,ןעיוּב ךָאנ טקנעבעג ָאי ץימעו טלָאמעד

 לאה גנַאל = תורוד .טקנעּכעג ןעורֿפ-גנוי עשידוי סָאד

 ןַאמ םעד ךָאנ ,רעיֹוּב םעד ךָאנ טקנעּבעג יז ןעּב

 טפָא יֹוַא זוא ײז ןעגעלפ רעּבירעד רשֿפא ןוא

 .ייעדמערפ וצ ןהעגקעװַא ןוא ןעזָאלרעֿפ

 ...רעגינעװ טינ רעטציא ןעקנַעּב יז

 *יורפגנוי ? וטסלהעצרעד יװ ...ןעױרֿפגנוי עשידוי



 טכַאנ ייּב ןהֲעגסיֹורַא ןעמייו ןיא ןעגעלֿפ עשירוי וע
 *עג ...ןעצנַאט ןוא םילשורי ןוֿפ רענטרעג יד ןיא
 ןענעז סָאװ ,ןעלמיה:טֿכַאנ יד אמּתסמ רימ  ןעקנעד
 טסואוועּבנוא ,ןעגנַאהעג םילשורי רעּביא טלָאמעד
 .ײֿפ יד וצ - טָא - זנוא שהיצ ...ייז רימ ןעקנעהעג
 :יה:רעמייש יד וצ ,טֿכַאנ:סינַאהָאי רעד ןוֿפ ןערע
 טפור רהיא יװ ,ןעצנַאט סע עֿכלעװ םורַא ,סנעֿפ
 ?נהע ,ףיז טֿפוד ,סָאד זיא יֹוזַא ןוא .עדמערֿפ ,יײז
 ןוֿפ רעדיילק עסייװ יד ףױא ,טֿכַאנ ענעי ףיוא ףיל
 .ףילנהע טינ ךָאד ןוא לָאמַא רעטֿפעמ עשידוי יה
 ןוא ןעסעגרעֿפ יֹוזַא ,ןעוועג סָאד זיא גנַאל יֹוזַא
 רעדניק עגנוי וצ .ןעסעגרעֿפ ןעצנַאגניא טינ ךָאד
 .יז ,רימ ןעקנעּב .רימ ןענעז קלָאפ ןעטלַאנַא ןוֿפ
 עהָארג יה .טינ טרָא ןייק ךיז ןעניֿפעג ןוא רימ ןעֿכ
 ,..קלָאפ ןעטלַא'נַא ןוֿפ רָאה

 | | .ןיוועל

 ןוֿפ רָאה עהָארג יד ןיֹוש ןענעז לָאמנייַא טינ
 .ןערָאװעג ץרַאװשגנוי ,ןערָאװעג ץרַאװש קלָאֿפ

 .עק'הנח

 .ןייז ןָאק םָאד ,ןיז ןָאק סָאד
 .עזיוּפג

 םָאר .ןערעװ ץרַאװש-גנוי ךיוא ןענָאק רָאה ענייד |
 ,ךיוא ףיא העטשרעֿפ

 .ןיוועל
 ...ןעלעװ טסעװ וה בוא

 : .עק'הנח

 .טעמּכ לי ךיא ,.,ךיא

 .ןיוועל
 טימ לָאז סנַא יִדּכ .ןעֿפלעה טינ טעװ - טעמּכ



 *עװ ןעצנַאנניא ןַאמ ףרַאד ,ןעהעשעג רָאה עדָארג
 .ןעלעװ קרַאטש ןעמ ףרַאד ,ןעל

 - יעק'הנח
 ...וד ליװ .רעקוַאטש טינ ןָאק ךיא ,ךָאד טסייוו וד

 .ןיוועל
 'ןעֿפרַאד עדייּב

 .עק'הנח
 םהענ ,רעײֿפ סָאד ףייא זָאלּב ןוא וד םהענ ָאט

 :רעקרַאטש טמיּב וד .רימ םייה ,ךימ טיונ ןוא וה

 .ןיוועל
 ,םינ ךיא ןָאק סָאד ,ךָאד טסהעז

 | .עזיופ)

 א

 .עק'הנח

 *ייב .הָארג ףיוא טרעװ אמיט זַא ,רימ ךיז טֿכוד
 ...אמיט ןוא וד .רעיֹוּב עד

 .ןיוועל
 ףיא .רָאה עהָארג ענימ רַאֿפ טינ טרַא רימ

 .מינ יז להיֿפ

 .עק'הנח
 ...ריד ןעדיילק יז

 ןוא המלש ןָא ןעמוק עהגַארעװ רעד ןופ
 ;חוס רעד

 2 ה ֿמ ְכ ׁש

 ,אצוי ןּוא;

 .רחוס ועד

 .אצוי ןיא אצוי



 .ה טלש
 .(ןעק'הנח וצמ

 סע .ןערעיֿפ עּכלעזַא ָאד סָאד ןעמ טנַעלוצ םָאװ
 .הֿפרש ַא ןערעװ ךָאד ןָאק

 | .עק'הנח

 .ןעשעלרעֿפ ןעמ שעוװ

 ..המלש
 ,רענעשזניא עינַאּפ ,ךיוא רהיא ןוא ..,הירּבַא

 ךָאד ןעלעװ םינינּב ערעיײא .םָאד טֿפלעה רהיא
 .ןענערּבּבָא ךיוא

 .ןיוועל
 .עיינ ןעיוּבסיױא רימ ןעלעוו

 | .המלש
 ,ןעשעל טעװ ענייא .םינימאמ .ַאדַאס ,רונ טהעז

 ,,.אּברדא ,ונ .עיינ ןעיוּבסיוא טעװ רערעדנַא רעד
 | ,(רחוס םוצע

 ןעלהָאצ ןצ סָאד טניול ,רהיא טניימ יװ זיא
 ?חקמ ַאזַא

 .ףחופ רעד
 רעגָאװש רעיא יװ ,ךָאד זיא ,טנייטש סע זַא

 ךָאנ רימ טהעג .דוי ַא ןרבד-לעּב ַא .ףייש טינ ,טגָאז
 רעד יװ גנעל יד השעמַא רימ טלהעצרעד ןוא
 רע טנהָאמ-עד השעמ רעד ןעמימ עמַאפ ןיא ןוא תּולג
 :ָאז וצ ןעװעג ןעטיֹוא ךיא ןיִּב סָאװ זיא ,ָאי, :ךיז
 ,דוי רעגידער:סָאמןיינ ַא "ךייַא טֿפור המלש 'ר : ןעג
 ,..ץונ:אנּב לעטרעװ שוג ַא - "ףייש טינ ךָאד זיאפ,
 סע וַא םורָאװ ,ןעלהָאצ וצ שניױל סע זַא ,ךיא ןיימ
 ?רהיא טניימ יװ ןוא .ףייש טםינ ךָאד ןיא ,טגייטש;



 ,אמיס קירוצ ןָא טמוק עדנַארעװ רעד ןוֿפ
 (םולש-םקניל ףיֹוא ריט ןוֿפ

 .םולש
 .ֿטקישעגקעװַא דרעֿפ יד ןיֹוׁש

 .המלש
 ?דרעֿפ ערעכָאװ

 .םולש
 טסַאג ַא ךָאנ ,ןדַאּב םוצ דרעֿפ

 .ה מלש
 .טסַאנ ַא רַאֿפ םָאװ

 .אמיס
 .טסַאגא ןעקהנח וצ

 .עק'הנח |
 ?טסַאגַא -- רימ וצ

 .אמימ
 ןוֿפ םָארגעלעט םָאד רהיא טגנַאלרעד) ...טָא

 .(שיט

 .עק'הנה
 ,גידנעהּבָא טרעװ ןעזעלעגֿפרוד םיֹוק טָא הנ
 ,סיֹורַא הנַאה ןופ טלַאֿפ לעריּפַאּפ סָאד
 (גידנעיירשסיוא ,לוטש ַא ףיוא דימ טלַאֿפ

 ..!ָא
 .לעמוט ןיא רהיא וצ וצ ןעלַאֿפ עלַא

 .המלש
 ! םיקסע ןיא טָא

 .גנַאהרָאֿפ



 ,טקא רעטייווצ
 *עװ .ףייש ןופ גערּב ןעגיגרעּב ן'ֿפיֹוא ,זיֹוה ן'רעטניה
 ןעּבעג .קנַאּב רעגנַאל ַא .רעמיוּב יז ןעשיוא ךעלעג

 .ךַאװש טנערּכ .ןעֿפױה:רעמײש ַא םהיא
 ,טֿפַאנ עּבלעז יד





 .רהופ רעפ

 ,הוי רעליואו ַא רעבָא ...טלעװ רעד רָאג ןוֿפ...
 ,טרָאשןעההע ןיימ ףיֹוא

 .ע'לחר
 .נַאה ןעלדנַאה ןיא ..!רוי רעלױאוװַא .(טכַאל

 ?שַא טימ-?טגָאועג רהיא טָאה יװ ,רהיא טלעד
 ?שא-לארשי ץרא טימ

 ףיֹוא ןעז ירּפ עטסעֿפ ...שא טימ טסָארּפ ...םסט
 .ןילײרֿפ ,שא

 .ע'לחר
 .שא ךהיא טֿפַאמ ?רעטונַא קרַאמַא ?יֹוזַא

 ?סָאװ
 טי
 עו --א

 .רהופ רעב

 ,ןיליירפ ,ץלַא ןוֿפ

 ע'לחר
 ?ךיוא רעצרעה:ןעיורפ ןוֿפ

 | | -.רהחופ רעה
 ,טינ ןענערב יה .לָאמ עלַא שי ,לָאמ עלַא טינ ,ָא

 } ןילײרֿפ - ץרַאה רעיא

 .ע'לחב
 ,ׁשֵא ףיוא ןעויירפ יד טסעֿפ .טנערּצוצ ןיֹוש

 .טנערּבוצ ןיוש זיא ,רהיא טגָאז



 .רחופ רעד
 טגיטעּפשרעֿפ ,סע טסייה ,ךיא ּבָאה

 -.ע'לחר
 ײֿפער עמַאס רעד וצ ,טייצ רעטכער רעד וצ ,ןייג

 ,..טייצ רעמ
 .עויופג

 ,ץֵא ָאציַאט ַאי ָאֿכיצ ַאלשַאּמ
 ...'טַאילוה ַאינָאֿכיצ ַאלשַאּמ

 שרעֿפ ןוא די רעליואװ ַא טנעז ,דוי רעלױאו ,ונ
 .סָאד ךָאד טנעק רהיא .רעײֿפ סָאד טֿכיר

 | .רחוס רעד
 ?,ןיא ןעק סָאװ

 / .ע'לחרו
 ,רעײֿפ טימ ןעהעגעּב ךיז

 .רחופ רעד
 !רהיא טסײװ ןענַאװ ןוֿפ

 .ע'להר
 ,ךָאד טגָאז רהיא

 .רחופ רעד
 .ׁשֵא טימ : גָאז יא

 .ע'לחר
 'טנעז הומ-לעּב רעסיורג ןייק +רעיײֿפ טימ ןוא

 .ףיוא .ףייא ןהֶא םייװ ףיא רָאנ ,םינ רהיא

 .עשז טדניצ ,עשז טהרניצ ,וג

 | .רחופ רעד
 .רהיא טנעז לעדײמ-טײשרעֿפ ַא



 .ע'לחר
 )יא סָאד טלעֿפעג

 .רחוס רעד
 ןעדניצ .ןיימ - ףייא ןוא

 .ע'לחר
 ףהיא .רהעז רימ טָאד טלעֿפעג טנייה .ָאי - טנייה

 ,ףיֹוא רימ טלעֿפעג ןיילַא

 ףרחוס רעה
 ףהעמ ךָאנ - רימ רהיא

 .ע'לחר
 = ףהעז רימ טלעֿפעג רהיא ?רהעמ ךָאנ ?יֹוזַא

 .טנייה

 .רחוס רעה

 ןיוז טינ ָאד ןיוׁש ףיא לעװ ןעגרָאמ .גונעג זיא
 .ע'לחר

 ףע טרהָאֿפ ,טנערּבעגּבָא טָאה .ןעלדנַאה רחופ ַא ןעמוקעג  שיטקַארּפ .ןוא .ךַאֿפנײא ....םייה יא
 .קעװַא

 ; טייברַא העד ייב - ףייא ןעמ טפַאֿפ רעמָאט - רימ םגָאז

 .רהופ רעה

 ; ןעּפַאֿכ ;ןימ סָאה שעװ רעװ .טינ ןעמ טמַאֿכ ןימ --?סָאד רהיא טפייוו ןעגַאװ ןוֿפ ...טסמ
 .ע'להר

 9 אמיס ,רשפא



 .רהופ ועה

 ?רעגנוי רעה ?רעוװ

 ע'לחר

 ?רע רשפא ,ָאי

 .רהוס רעֿפ

 אן יא .ערעדנַא ַּאֿכ ךיא .טינ ןעמ טּפַאֿפ ךימ ,ונ

 .טּפַאֿכעג ,לשמל

 .ע'לחר
 "עג יװ ,שוג יֹוזַא ןיוש רָאנ ,טּפַאֿפעג טינ ךָאנ

 .יײדנַאה ַא ערעייא טזייװ ...קרַאמש טלַאה .טּפַאֿכ

 יועּפעלק ,רנעה עסואימ ַארַאס ,הנעה ַארַא'ס יָא

 רהיא זַא ,רהיא טנעז דויַא טייל ַא ...עגיֿפעּפ ,עג

 ער ,ָאהָא ...ףיונוצ טגיױב ,ונ .דנעה ענױזַא טָאה

 ערייב טימ טינ - םורַא ףימ טמהענ .ןעלוקסומ עמ

 ךָאנ ,קוַאטש ,קרַאטש רעּבָא ,הנַאה ןייא טימ -

 א יי.רעקרַאטש

 .(ּבָא)

 .לעדייט-טפגיד םָאמ

 ָאד םינּפַא זיִאס .עטכעלש ןענעז ןעמַאדַאמ עלַא

 ...עטוג

 .רעשדלעֿפ רעב

 ?עמוגַא טנעז רהיא

 .לעריימ=טסניד םָאֹד

 ןיימ טפרַאד רהיא - זיא סָאװ ? ןעמעװ דַאֿפ יו

 ? טייקסטוג

| 



 .רעשדלעֿפ רעד

 .ַאדװַא
 .(עזיופ)

 לעדיימ-טסנ"ה סָא ד

 ??רד ייז .רעדנואוו ַא ,ןערָאװעג ליטש סיּפע זיאכ
 !עֿפ .םעשקיש יד טימ רדסּכ םוא ָאד ךיז ןעה

 .רעשדלעֿפ רעד

 ?עקסַאי ןוא !העונצ ַא ...ססּפ

 .לעריימ:טסגיה סָאד

 ףרַאד תורּפּכ עצשיט ףיוא ! עקסַאי ,ָאי ?עקסַאי
 .םהיא יא

 רעשדלעֿפ רעד
 ?גיאוו ַא ...םמוק רע ןוא טינ םהיא טֿפרַאד רהיא

 ! רעד

 .לעדיימ-טסגיה סָאר

 זיאס ,ןעּבעל'ֿכ .ךייַא וצ רעּבָא סָאד טָאה םָאװ
 .ןילײרֿפ ַא טימ ןעהער וצ יֹוזַא םואימ

 .רעשדלעֿפ רעד

 .מוגמוא רַאֿפ טינ טמהעג

 .לעדיימ-טסניד םָאל

 םינ םייװ ןוא ,רעשדלעֿפ ַא ,שנעט רעטעדליבעג ַא
 ...טֿכער-נעמַאד ןייֵק

 .רעשדלעֿפ רעה

 .ןעּביױלג רימ טנעמ רהיא ,ָאי יקַאמ יא םיַיװ



 .לעדִיָימ סָאד

 ...ןעּביֹולְג סעניצשומ ןָאק ןעמ .ףייא ביולג ,ָאי

 -.ףרעשדלעֿפ רעה

 .ןעמ געמ רימ

 .לעדִיַימ סָאד

 ,קירצ םעד ןענוֿפעג יקַאט

 .רעשדלעֿפ רעה

 ,םיקידצ רהיא טֿפרַאד סָאװ וצ

 .לעדיימ סָאר
 . טַֿאל)

 ,תורּפּכ ףױא
 .עדיֹוּמג

 .רעשדלעֿפ רעד
 טול סָאר ןיא טֿפַאנ ַאזַא ןיא .טכַאנ ַא זיא טָא

 ,גידוז

 .לעדִיָימ סָאר

 {ּמָאט ַא ןיא יװ - םולּב סָאר טריז יװ

 .רעשדלעֿפ רעד

 םריז ,ץיה עסיורג טָאה ןעמ זַא ?סָאר טדיז ױװ
 ?טינ טריז ךייא ייּב ,סָאד

 לעריַימ סָאר

 .סיוא טרעה ,טֿכורּפ
 בָא עדייבנ
 .עויוּפ ערעגנַעל)



 .עק'הנה
 .ּבעיגרעֿפ ,טסנָאק וד בוא ,ךיד טעֶּב ךיא

 .ןיוועל

 טינ זיא רענייק סָאװ ,ויא עטסגרע סָאד ? ןעמעװ
 ףנוא טיג - רגיו עגירהָאיטרעדנוה ,עטלַא ,גירלוש
 ...רימ ןערעװ טֿפָארטשעּב רָאנ ,ערעז

 ?רעגידלּושרַאבלעטימנוא רעד זיא ואו ,עק'הנח
 ...םהיא ףרָאד ךיא

 .עק'הנה
 םיּפע ןעוװעג .שינ ןיילַא סייו ךיא ,םינ סייװ יא

 טֿכַאנ ןייא ןיא .ןענורוצ ןוא סנימיונ ַא ,סרעיימ ַא
 .ָאמינ ןיא ןעועג .ןענורוצ

 .ןיוועל
 ? םהיא בעילוצ

 .עק'הנח
 ...םהיא בעילוצ טינ  ,.,ןייג ,ןיינ
 םהיא ןענעװ טלהעצ-עד ריד ּכָאה ךיא ,טסקנעדעג

 ,..ךיד ךיא זָאלרעֿפ ,קירוצ רע טמוק זַא ,טגָאזעג ןוא
 ןוא ,זיא רע ואװ ,טסואוועג םינ טלָאמעד ּבָאה ךיא
 טֿכז ןוא טנעהָאנ ָאד ץינרע זיא רע זַא ,טניימעג םינ
 טָאה ןעזָאלדעֿפ זַא ,ףָאד טסייוו ...רימ וצ ליװ ןוא ךימ
 ...ךימ רע

 .2 תמא םעד ריד ןעגָאז ןוא

 י .ןיוועל

 רימ ףיז טֿפוד סע .ףיד םעּב ךיא ,עק'הנח ,גָאז
 ַא .ןערָאװעג דנילּב גנולצולּפ ןיּב ךיא זַא ,טציא
 היטשרעֿפ ףיא ןוא ןעגיוא יד ףיוא ץענ עטֿכידעג
 ,להעצרעד ,ץלַא גָאז ...טשינ רָאג



 .עק'הנהח
 רָאנ .ּבעיגרעֿפ ףיד טעּב ךיא .רענעיל ,טשינרָאנ

 ןעּביילּב לָאז סע טינ ליװ ךיא זַא ,ַאזַא טסיּב ז ,
 יא להֲעצרעד ; ןעגיל סיּפע שטָאֿכ זנוא ןעשיווצ
 ךָאנ ןא .:ענייז וטסָא ה ןעגיוא :ץילַא ריד

 זַא ,לָאמַא ןעטכוד רימ ךיז טגעלֿפ גנַאל טינ רָאג

 ...םורַא ףימ טסמהענ וד טינ

 .ןיוועל
 4, א

 .עק'הגח
 ןעמ ,רעּבעיל ...ןעּבָאה וצ דניֿפ ןָא ףימ טסּביֹוה

 ףימ בָאה ,דגײֿפ ףימ בָאה ...רעדָא .טינ סָאד ףרַאד
 .גיטפיג ,קרַאטש דניײֿפ

 .ןיוועל
 .להעצרעה ,עקיהנח

 | .עק'הנה

 טעוו רע זַא ,טסיאועג ּבָאה ךיא --? ןעלהעצרעד !

 לָאמַא .טרַאװעג ױזַא ,טרַאװעג ןוא קירוצ ןעמוק

 - ןעגענ ָאד זיא רע זַא ,ןעטֿכוד רימ ךיז טגעלֿפ םִע זַא
 זיא ןעפיולרעּביא טלעק-נונעּת ַא רימ טגעלֿפ ,רימ

 טלָאמעד .ןעּפַאֿפרעֿפ םעהטָא םעח ןוא ץרַאה ןרעּב

 .ייןהעז טיג קיד ןוא ריה ףיוא ןעקוק ףיא געלֿפ

 | .ןיוועל
 וד :ןעגָאז ריד געלֿפ יא ,טסקנעדעג ,עק'הנח

 .:יןעמהענמורַא העימ ףימ וטסגעלֿפ ! טינ ףימ טמהעז

 ..! םהיא -- ךימ יג

 .עק'הנח
 טָאה טנייה ...ץלַא ריד גָאז ךיא ,טסהעז } םהיא



 יצעג ץ'רַאה סָאד ענדָאמ יֹוזַא הנעֿבָא ןעצנַאג ַא
 יַאּפ טָא זַא ,טֿפרעג ץלַא ךיז טָאה סע ןוא טרעט
 --ןעריסַאּפ גנולצולּפ ףרַאד סָאװשסיּפע זַא ,סיּפע טריס
 ײװַא ,טסחעז ,ןוא זנוא רעּביא םיּפע זיא ןעגנַאהעג
 טסואוועג טינ ּבָאה ךיא .ןעלַאֿפעגּבָארַא גנולצולּפ
 .קילגנוא'נַא זַא ,ןעװעג רעֿכיז ןיּב ףיא רָאנ ,סָאװ
 ,ןיז סָאװ ּךָאנ טעװ סע ןַא ,ךיא להיֿפ טציא ןוא
 .סיּפע ,רעּבעיל .טינ ףיא סייװ סָאװ ןוא - םָאװ ךָאנ
 ,..ונוא רעּביא ךָאנ טננעה

 .ןיוועל

 .ונוא רעּביא טינ ןיוש
 .עויוּפ)

 ?סנעמעוו ,גָאז ,וטסיּב עשו-סנעמעװ ,עקהנח

 | .עק'הנח

 . ׁשינַא רָאג ,ןײלַא ענייֵא ,טינ סמענייק ,רעקניּבעיל
 ...המותיַא יװ ,עדנעלעינַא רָאג ,עמַאזניײָא

 ,ןָאמעג .יײרשעג ַא בָאה ךיא יװ ,טרעהעג טסָאה
 :ניימ 1 ןעמוק ןייז ןוֿפ טסואוורעד ךיז ּבָאה ךיא זַא
 םעד ךָאנ 1 ןייג ? ןעקָארשרעה ? ךיז טהערֿפרעד : וטס
 ןעװעג טסוּפ ןיֹוׁש זיא יירשעג = ץרַאה ןעטשרע
 *םיוא - - טסיװ .רּבדמַא ןיא יו ,המשנ רעד ןיא
 .טנערבעג

 ?.ןיוועל
 ?טינ ףוא םהיא זיא

 | .עק'הנח
 ףיוא ףיד ןיא טינ םהיא ...טסיוו .שיג ףיוא םהיא

 | ...ןערָאלרעֿפ
 עג ָאי םיּפע ךָאד ןיא סע ,רעגיצרַאה ,רעּבעיל

2 41 == 



 ,רעגינעװ .שַאהעג בעיל ףיד ךָאד ּבָאה יא ,ןעֹו
 יװ ןוא טנָאזעג ריד סָאד גָאה ףיא יװ ,רעֿפַאװש
 סיּפע ךָאד ויִאס רעּבָא .טניימעג ןיילַא ּבָאה ףיא
 זיא טנייה ,..זײװֿפעלסיּב ,זייװכעלפיּב ןוא .ןעוועג ָאי
 וד בוא ,ּכעיגרעפ .ןעדנואושרעֿפ ןעצנַאנניא סָאד
 כָאה ףיא -!טלַאק ,המשנ רעד ןיא טסיוװ - טסנָאק
 םָאד יװ ,ףרַאד ןעמ יװ ,יװַא טינ ...ּבעיל טינ ךיד
 ...יזַא טינ ,יוזא יג ,ליװ ץרַאה

 .עויופע
 גגיטמינ ,קרַאטש ,דנייֿפ ךימ בָאה

 | .ןיוועל
 .! הורוצ זָאל ,עק'הנח

 .עק'הנ8

 םינ רָאנ ךָאנ ,טַאהעג דניײֿפ ךיא .ּבָאה םהיא |
 חאנׂש ַא ןעצרַאה ןיא ןעגעלעג ויא ליונק ַא יװ .גנַאל
 -טציא ןוא .ןעגיצנייַא ןוא ןעטּבעילעג םוצ ,םהיא וצ
 רע טהעטש טָא זַא ,רע טוהָאֿפ טָא זַא ,טציא
 ,רימ וצ רע טמוק טָא זַא ,דלַאװ ן'רעטניה רשֿפא
 םינ- ןוא דנײֿפ טינ םהיא ךיא ָאה ,רימ וצ קירוצ
 - דמערֿפ טינ ןוא טנעהָאנ טינ רימ רע זיא ,בעִיל
 ש ...עלעיפ ןוֿפ רענייא ...ױזַא

-= 

 | .ןיוועל
 ..!טֿכעלש ,עק'הנח ,טֿכעלש

 .עק'הנגח

 ןופ רענייֵא ...טֿכעלש זיאס זַא ,טסהטטשרעֿפ
 ...עלעיֿפ

 לעימ ױזַא - רימ ייּב ןורז ץֿפױא טגיל טמַאל ַא
 יד ּבָאה ךיא ,רעּבעיל .ןעּבילּכעג ןעטרָאד ןענעז



 .געליװ שינ ,רָאנ ,ןערַאנ טלָאװעג טינ ,טרַאנעג שינ
 םינ ריד ףיא ּבָאה ,גידנעליו שינ ,רימ ּביולג ,גיד
 רונ טינ ...םלהעצרעד ױזַא שינ ,טלהעצרעד ץילַא
 ,ףָאנ - .,..רעטייװצ רעד - רענעי רונ שינ ןוא ,רע
 לעיֿפוצ ...ךָאג

 .ןיוועל
 ...העמשרעֿפ ךיא ,רעה יא

 .עק'הנח
 ףיא ...םַאזנייֵא יװַא ןוא טלַאק ,טסיו טציא ןוא

 טַאל ןעטרָאד ,ןעמ טצנַאט ןעטרָאד .ןערעה טינ ןָאק
 5ומ-םוי רעשדנוזעג ַא ,ךַאֿפניא ןוא טסָארּפ ,ןעמ
 ,ןרעייפ עסיױרג טימ טֿכַאנ עיירפ ַא - טרָאד זיא
 םוהַא ,טרעֿכױר לרעײֿפ סָאד ןוא ָאד ץיז ףיא ןוא
 ,טקיטש סע זַא ,טרעֿפױררעפ יוזא המשנ יד ,ףיור לוֿפ
 רעזנוא זיא סָאד טָא ןוא .ןעמעטָא וצ טינ זיא םע זַא
 :ףעד וטסָאה יװ ...ןרעיימ עסיורג טימ טּכַאנ עיירֿפ
 ?ייװ ןיא ןהעגסיֹורַא ןענעלֿפ לארׂשי תונּב ?טלהעצ
 ? ןעמייװ ןיא ,גָאז - ןעּפ

 .ןיוועל
 ,ןעמייוו ןיא - טלָאמעד ָאי

 .עק'הנת

 .ןעסייו ןיא ןענעגעגעב ףיוא ףיא לעװ םהיִא ,א
 ןענענעּב טייקנייר ןוֿפ דיילק ןעסיײװ:רעטױלַא ןיא
 ,..ריילק ןעסײװ:רָאמרַאמ ַא ןיא  ,טניוה םהיא יא
 סָאװ ,הלּכ ַא ,שעדיילקעג ןעמייװ ןיא . ױרֿפגנוי ַא
 ..! ןעמייװ ןיא ,הֿכרּב רעד ףיוא טרַאַװ

 ןַא ,עּפמעמ ַא ןוא עגיטסַאל ַאזַא ,םהיא וצ האנׁש עּכלעז יד ףיוא טציא ךָאנ ּכָאה ךיא ,תמָא טינ



 *רע רעד זיא רע .ןעפייּב רעגניֿפ יד ךיז שליװ סע

 עג ּבעיל ףיא ּבָאה םהיא ...עלעיפ  ןוֿפ רעטש

 ..סָאה
: 

 ףיילק ןעסייװ ַא ןיא ...גייוװצ-ןעֿפרימ א רימ ןיֿפעג

 +טנע ױרֿפ ַא ױזַא םהיא טהעג גייװצ:ןעטרימ ַא טיט

 ...ןעגעק

 .ןיוועל

 ,ןערעה שי סָאד לי יא ,ךיר טעּב ךיא ,עקהנח
 .טינ ןָאק ךיא

 ..סַאזנייֵא ןוא טסיװ
  לעגרעּביא גיועיורט .עזיוּפ ערעננעל אש

 סוה-רעטייש ןעגידרעכיור ץרעּביא ןעגיֹוּב

 "גייװצ עטנעקירטוצ ןיװעל טפרַאװ ,עֿפ

 ' | .ןײרַא רעייֿפ ןיא ךעל

 .ןיוועל
 -ןעגייװצ ענעקורט ךוז ,עקהנח ,ןעֿפרַאװ ףלעה

 ?עגנָא ..! ןענערּב רעײֿפ םױרגַא לָאז .ןענערּב לָאז

 סע לָאז - תערצ ַא -זנוא ףוא סיּפע זיא ןעמקָאװ

 רעזייה עטעשסעּפרעפ .טלייה רעײֿפ ; ןענערּבמיוא

 .טגינייר רעײֿפ ; ןענערּבּבָא יז ןעלָאז ,טיוּבעגסױא

 רָאג ,ןעּבױהנָא יינ סָאד ןוֿפ ףָאנרעד טשרע ןוא

 רשפא ןוא ןעגילָאמַא רָאג םעד ןופ ,בױהנָא ןוֿפ

 *תונּב יד וצ ןעמוק קירוצ רימ ןעלעװ טלָאמעד

 וםינ ןעמ ןעק טציא יװ ױזַא .ןעפייװ ןיא לארׂשי

 | -ייךילגעמנוא זיא ,עקהנח ,טציא יװ ױזַא

 ,בעיל יד בָאה ךיא ,עקיהנח ,ןעֿפרַאװ ףלעה

 ריה ףיֹוא קוק ךיא .רהעמ טינ ךיד העז ףיא רָאג
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  ףלעה .ןהעז טינ ךיד ליװ ףיא .טינ ףיד העז ןוא
 ..! ןענערּב לָאז .ןעֿפרַאװ

 .עק'הנח
 .1רעגיצרַאה ,רעּבעיל

 .(עזיוּפ ערעגנעל

 .ןיוועל
 החופ םעד ןוֿפ םירט יה גידנערעהרעצ
 .ןע'לחר טימ

 .ניה ץיימע טהעמש לָאמ עלַא ,יױזַא לָאמ עלַא
 נעֹּבֶע טמירקרעֿפ ןיימ .רעּביא טמירק ןוא רימ רעט
 ?יוא ענדָאמ ,עק'הנח ,טסייװ ...ךָאנ רימ טהעג דליּב
 עטלַאק ,עקנישטניילק :רחופ רעד ,רע טָאה ןעג
 ,ןױמ ַא ייּב יװ ,ןעגיוא

 בָא עדייּבג

 .ע'לחר

 טלייֵא ןעמ ןַא ,תניײֿפ ּבָאה ףיא  טינ ךיז טלייַא
 יה

 .רחופ רעה

 ,טרעיודעג סע זַא ,הנײֿפ ּבָאה ףיא ןוא

 .ע'לחר

 .דניײֿפ ךייַא טָאה

 .רחוס רעה

 ?עב ךָאר ןיא ןעטרָאד .ךייַא טרַא סָאװ רעּכָא
 .ָאד ַײװ ,רעס

 9 ע ' ֹל ח ר

 ,ארומ ךיא ּבָאה ןעמרָאד - ןעטרָאד



 .רחוס רעד

 ?שערש ַאוַא טנעז רהיא זַא ,טסואועג טיג רָאג
 .עגידנעק

 .ע'לחר

 טציז .רעפעּב יז טצעז ...ךָאד רהיא טהעז טָא
 !דנעה ערעייא טוייוו ...םננערּברעֿפ

 | | .רחוס רעד
 עשליגסנַאמ .דנעה עניימ ןוֿפ רהיא טליװ םָאװ

 .טינ רָאנ רהעמ ןוא ,רנעה עטרנוזעג

 .ע'לחר
 .!רנעה רעּכָא

 ,טלהעצרעד .ףייַא טעּב ךיא ,סיּפע טלהעצרעדו
 *רע סָאד יױרֿפ ַא ךייַא טָאה סע יװ ,לעיּפשייּב םוצ
 העװ ,ךָאנ טקנערעג רהיא .טַאהעג בעיל לָאמ עטש
 ?טַאהעג ּבעיל לָאמ עטשרע סָאר ךייֵא טָאה םע

 .רחופ רעד
 ןיק טינ ּבָאה ךיא .טשינרָאג קנעדעג ףיא

 טגעלֿפ ,ר"ח ןיא טנערעלעג ךיז נָאה ףיא ןַא .ןֹורּכז
 ךיא סָאװ רעּבָא ."חמ רעשיצעק, ןעֿפור ךימ ןעמ
 | ףיא קנעדעג ,ףרַאד

 .ע'לחר
 ?טינ והיא טקנערעג

 ,רחוס רעה
 ?םָאװ

 | .ע'לחר
 לג בעיל ךייַא טָאה סָאװ ,ױרֿפ עטשרע יד

 { טַאה
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 רחוס רעד

 -פָאה רענייק ,ןייג -?טַאהעג ּבעיל ךימ טָאה סָאװ
 ,טָאהעג בעיל טיג רָאג ךימ

 .ע'לחר

 ?עשז יװ ָאט

 .רחוס רעד

 ףרַאד סָאװ ...יֹזַא םּתס ?עשז יװ ,טסייה סָאװ
 :ייּב םוצ ,ןעֿפלעה יא ןָאק סָאװ ...ענעיל ָאד ןעמ
 .ּבעיל טינ ףימ .טָאה רהיא זַא ,לעיּפש

 .ע'לחר

 ?טליװ רהיא - זיא סָאװ

 .רהופ רעד

 ;טינ יקַאט סָאװ רַאֿפ .ָאי : ןעגָאז ךימָאל

 | .ע'לחר

 ּבעיל ךייַא לָאז ףיא זַא ,טָאד טסייה ,רהיא טליוו
 א ןיא .,.(ט5 ַא ל) ..ךייַא לָאז ףיא זַא ,ןעּבָאה

 ...ריילק/הּפוח ַא ןיא - היילק-הפוה

 .רחוס רעד
 {יװַא רהיא טֿכַאל סָאװ

 .ע'לחר

 {הלּכַא ןיוש ןיִּב ףיא ...יֹוַא םּתמ ,טשינרָאג
 .ןיוש רהיא טהעטשרעֿפ

 .רהֹופ רעד

 ,ןתח ַא ןהָא הלּכ ַא ,ָאי



 .ע'לחר

 ַא טימ ,ןתח ַא טימ אקור ,טינ אקור ,ןיינ ,טָא

 ...ןתח םענעשגנוי ַא טימ ,ןתח ןעגנוי

 רחוס רעד
 ,הלּכ יד טינ ליװ סָאװ...

 .ע'לחר

 ?םָאר רהיא טסייװ ןענַאװ ןוֿפ

 .רחוס רעה
 ? ןעפָארטעג .ןעֿפערט ֿבורּפ ךיא

 | .ע'לחר

 טינ ליװ ףימ .הלּכ יד טינ ליװ רעד .ןעֿפָארטעג

 עג עקנילישש ַא ,טינ רע ליװ עקניליטש ַא .ןתח רעה

 עקניליטש ןייק ךיא ןיִּב רהעמ :םינ םהיא טלעֿפ

 | ,..טינ

 .עזיופע

 ,ַאנַאי ַאנ ָאנַאר יִא
 .שַאמר ק ַאנ ַאינָאֿכיצ ַאלשָאּפ

 ?ָאד טגנױ ןעמ סָאװ ,השעמ יד טסייװ רהיא

 ,עקניליטש ַא ןעװעג :טרעה טָא ?טינ טסייװ רהיא

 גנַאל יז טָאה טרַאוועג .ןעועג לעהיימ עקניליטש ַא

 יד ,טֿכַאנ יד ןעמוקעג זיא .ךיז טרַאװרעד טינ ןוא

 .קעװַא לעהיימ עקניליטש סָאר ןיא ,טֿכַאנ:סינַאהָאי

 טיג רהעמ ,ןייז עקניליטש ןייק טלָאװעג טיג רהעמ

 .ייקעזַא ןוא קעװַא .םהיא ףיוא ןעטרַאװ ןיוש טלָאװעג

 טֶא ..?ָאד יװ ,רעפעּב זיא ,רהיא טגָאז ,ןעטרָאר

 זיא קירוצ ןוא ...קעװַא עקניליטש סָאד זיא ןיהַא

 רער עמַאמ יה ךיז טָאה .ןעמוקעג עחעדנַאנַא ןיוש:



 טיװ ..,לָאמַא עמַאמ יד טָאה ןעטָאגרעֿפ ...טסואוו
 ,.,טינ ןעמ ףרַאד ,טינ ךיא

 .רחוס רעה
 ...געװ ןוֿפ רָאג ךָאֹד םדער רהיא ...ע

 הי .עילחרד
 ףהיא ,ןייג - דנַאה ןייֵא טימ-- םורא ןיפ טסהעג
 ...רעקרַאטש ,רעקרפטש רָאג ,ערייב םימ עמ

 בָא עדייפ

 .רעטיײּברא רעמשרע
 ימָאװ ויא ,טינ טֿפָאלש ןעמ וַא ןוא

 : .רעטייווע
 !ןעייוד ןיא גָאט ַא ףָאנרעד ןוא ָאֹ*

 .רעטשרע
 ןעֿפָאלשעגסױא .םיג הָלנ ףיא .עּפָארח הענ ָאט

 ,תּבש רעזװ תולג רעד על יה :גָאמ ן'וטפ ףיז
 : .רעטייווצ

 ,טינ ףיא ; ןעֿפָאלשעג טסָאה וה

 .רעמש רע
 .ףעלזיירק ץלַא

 .רעטייווע
 ,"אדווא

 | רעטשרע
 .ןעטנעגילעטניא טימ ...הורוצ זָאל יִא

 .רעטייווצ
 יריד וצ טָּפד טָאה סָאװ



 | .רעטש רע

 +םינּפא ,ןענערפ טינ סָאר רָאט ןעמ .ךיז ױזַא

 ,רעטייווצ |

 .טינ יאדווַא

 .רע טש רע

 ,רשפא רענעשזניא ן'טימ ! ? ױזַא

 .רעטייווצ
 רַאפ טנעגילעטניא'נַא ןענופעג !רַאנ ַא טויּב

 יעיצַאזינַאגרָא רעד

 .רעטש רע
 טהעטש רע .רע טרער ןעדער ,רהעז ךיא םיװ

 ,ןעפרַאד רעטיײּכרַא עשירוי : טרער ןוא לָאמַא ױזַא

 רעד רָאנ ,ןענַאטשרעּפ טינ יקַאט ךיא ּבָאה --- סָאװ

 רער ,סָאװ .,ןעועג טיּכממ טָאה תיּבה:לעּב רעגנוי

 טסּפרַאד וד ?טסילַאיצָאס ַא ךיוא זיא תיּבה:לעּב רעגנוי

 | יױעסיװ םָאד ךָאד

 .רעטייווצ
 ,ץל ןייק טינ ײז

 .רעטשרע
 היד ךיא ליװ סָאװ .ןילײרפ סָאד ןוא ?1 ױזַא

 / טהעג ,ךיא רעה ,לָאמַא .הרוחס ַא---,רערורּב ,ןענָאז

 טָאה יז זַא ,טלהעצרעד ןוא רענעשזניא ץטימ יז

 ןעטדנוזעג ַא ןופ חיר םעד בעיל טָאה יז זַא ,,,טלָאה
 םיוא ךיוא זיא םָאד ,םָאװ ,(ט כא ל) ! םײוװש:רענעמ

 | ?סַאלקירעשײּברַא םוצ עּביל

 .רע טייווצ
 .טשינ-רָאג ַא ןערָאװעג זטזיּב .סואימ ,עּפ

 ,(עזיוּפ)



 ,רעט שרע

 יד ,ערענעלק ירד .השעמ ַא טסייוװ ,,,טכַאנ--ַא

 ,ץ'דמש ךיז ליװ ,ס'תיּבה-לעּב םעד עצינעימילּפ

 .רעטייווצ

 ? םָאר וטסײװ ןענאוו ןופ

 ,רע טש רע
 ,.,םײװ ךיא ,ריד טרַא סָאװ

 .ףעטייווצ

 .| טסעּבלָאּב וד ,יִא

 בָא ערייב)

 ,אמיס
 ָנַא ףיוא ,ךיז ףיוא ,סעּכ ַאזַא ןָא טסקַאװ לָאמַא

 טלַאֿפ סע וַא ,..טליװ רהיא בוא ,רוד ץפיוא ,ערעד
 םימ זַא ,טנערּב םורַא ןוא םורַא זַא .דנעה יד ןופ
 טרעװ טכַאנ ןיײא ןיא ןוא םילּכחמ ןָא ןעלַאּפ לָאמַא
 םינינּב ,רנעה רעטנעזיוט ןופ םײּבױַא'נַא םרעמשוצ
 ...ןערָאי עגילרנהעצ ןופ

 יװ ,םעװַאהעג יג ױזַא ןערוי ןעּבָאה לָאמנײק
 ךָאד ןוא טציא יװ ,טײּברַאעג טינ לעיפ ױזַא ,טציא
 טניל ,ןינּב א רוי ַא םיוא טיוּב ,םינ רָאנ טּבײלּב
 ףומּפ טכוז ןעמ ןעבלעו ןופ ,טסַאל ַא יװ םזזיא טָאד
 םהיא לע טנערּברעפ ,םהיא רע טרעטשוצ ערע וצ
 .רעפ םָאװ ,רוד רעטלעיפיו רעד ןיוש טהעג סע
 ויא סָאד סָאװ ,ןינּב ַא סָאד ןיא סָאװ ,םינ מחעטש
 'ַא עלַא סָאד ןעּבָאה רַאֿפרעד רשפא ןוא ,ןעפַאש
 ןוא ,טײגרַא רעזנוא ןוא ןנוא ףיוא ַאזַא השילש
 .גיא דליװ ןוא טרעּפמולעגמוא ױזַא סָאד זיא סע
 .,!רדסֹּכ טנערּב סע ןַא ,ןעּבעל רעז
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 .ןיוועל

 .ןענערב ףרַאד טציא זַא ,ףיז טפוד רימ

 .אמיס
 האג ידּכ 1 ןעגיניידוצסיוא ידּכ 3 ןענערּב ףרַאד סע

 ?ןעמוק וצ ּבױהנָא עמַאס םוצ
 זיִא ,טציא ויא סע יװ יזַא לייוו .רשפָא ,רשֿפָא

 .טינ ןֿפוא םוׁשּב ןיוש ןעמ ןָאק ױזַא לייוװ ,ףילגעמנוא
 .ןעּבעל רימ יװ ,ןענעל שינ ױװַא ןָאק קלָאֿפַא

 ,טינ םתיא ןעמ זָאל ןיא ,קלָאֿפ ַא וומ ןעיוּב
 ,ןערַאּפשנייַא ןייצ ענעסיברעֿפ טימ ךיז סע ףרַאד
 ?תר'סמ ןענילָאטַא םעד ןוֿפ חֹּכ ןעמצעפ םעד טימ
 ?הרׂשע יד ןופ שפנ-תריפמ ןעטלַא םעד טימ ,שֿפנ
 ,טינ ןַא ,טכעלש זיא ,טינ זַא םיזָאװ ...תוֿפלמ:יגורה
 ...דוי רעטצעל רעד ,העש עטצעל יד טמוק

 .ןיוועל
 טײּבײַא ןייז די רעטצעל רעד לָאז .ןענערּב לָאז

 די רעיינ רעד ןעמוק שעװ רעּכָא םהיא ךָאג .ןָאט
 םָאװ ,לשמל ,דוי רעשינַאּפש רעד ,רענילָאמַא רעד
 ,ָאנ יװַא לָאמניײק ּבָאה ףיא ...טיוּבעג תוֿכולמ טָאה
 ,ןערוי םעייג םעד ןוֿפ טירט יה טרעהעג טינ טנעה
 ,טנייה יו

 .אמימ

 טנייה עדַארג רָאנ ,טמוק רע זַא ,ףיוא םייװ ףיא
 ַא ןיא טנייה ...ןערָאלרעֿפ טירט ענייז ףיא בָאה

 ,טניה ויא טֿכַאנ עדלי ַא ,טֿכַאנ עגדָאמ

 .ןיוועל

 .טכַאנ ענדָאמ ַא ,טֿפַאנ עדליוו ַא זיא טנייה ,תמָא



 ?רהיא טסייװ ןענַאװ ןוֿפ

 .ןיועל
 ;ףיא םייו ןענַאװ ןוֿפ ,טסייה םָאװ

 .אמיפ

 טנייה סָאד רהיא טסייװ ןענַאװ ןוֿפ ...םנָאז רהיא
 ,לָאמעלַא יװ ,רעפעג

 .ןיוועל

 :עוענ ..?לָאמעלַא יװ ,רהעמ טנייה סָאװ ַאֿפ
 ףיז ןעּביױה עשידוי תומשג עמרעװלגרעֿפ יװ ,ןעה
 ןָא ןעמ טּבױה ןעגָאטהעװ עייג יװ ,ןעלּפַאצ וצ ןָא
 םע .ףיוא סע על םָאד טרעטנומ ,ןעלהיֿפ .וצ
 רעֿפ ןעצנַאגניא ןעכָאה ןעדוי יו ,גידריוקרעמ זיא
 ידּכ ,זונּברק ןעננערּב רימ ןעגעלֿפ לָאטַא זַא ,ןעסעג

 :רעפ טינ סָאװ טָאה קלָאפ ןייק .ןעּבעגרעּפ וצ חנ
 דניז ןופ ןיז םעד ןעטענרע / ןעגָאה רימ ,ןעמעג
 ,ּביוט ןעסייװ ןעשיווצ .טייקנייר ןוֿפ ןו םעד ןוא
 ןיא ןעגנַערּב לָאמַא ןענעלמ ןעיזרֿפ עשידוי סָאה
 ןּבױיח ַא טגיל - הוקמ רעד ןעשיוצ ןוא ,שידקמה-זייג
 ,רניז ןופ להיֿפעג םָאד ןערָאװעג ֿפורח .רעצנַאנ א
 ,"טינ רָאט ןעמ, ענעקורט סָאד רוג ןעגעילבעג ןוא
 ,גָאט ןעשידוי ןעטפערג םעד ןיא ,ױהָאי ןיא לָאמ ןייַא
 א .רעדיוו טסענרעֿפ ןוא דו "עח טָאר ףיו טנהָאטרעד
 -עיורטרעפ ,עגיצניַא עֿכילטע טגָאמהעֿפ רוד רערעי
 .םיוא ןיֹוׁש רעדָא ,ענעקנװרעֿפ תוֿבצַע ןיא ףעיט ,עמ
 םָאװ ,ןעלהיֿפ סָאװ ,ענעטֿפױלרע ןיוש ,עטרעשנומעג
 :עֿפרָאװעצ ןוא ענלעצניֵא רעגָא ייז ןענעז ,,ןעסייוו
 ַא הֹּכ ןעשינואג םעד ,חּכ ןעטיורג םעה ןוא עג
 ,..םינ יי ןעּבָאה ןערהיפ וצ קלָאֿפ

 ךיל

 ר



 .אמימ
 441 ֹנ

 .ןיוועל

 רוד רעיינ ַא ףוא טפקַאװ םע זַא ,ףייא ךיא גָאז

 ,תאטחןּברק ןופ ןייּפ םעד טלהיֿפרעד סָאװ ,ַאזַא
 ןייק טפלעה םע עֿכלעװ ףיוא ,דניז ןוֿפ רעצ םעד

 .דניז ןוֿפ רעצ ןעטלַא םעד ,טינ הטרח

 - .אמיס

 רַאֿפ ...ןעהעשעג טנייה זיא םֶאֹו ,טעיה רעּבָא

 ? דגיז ַא

 / .ןיוועֶל

 טנ יה .ןעהעשעג טיג רגז טוש ןייק טָאה טניי ה
 ...הטרה טהעישעג

 .אמיס
 .(ךילטייל)

 ?רעװ ?סָאװ

 .ןיוועל
 ? ןעמיװ שרעדנַא טינ סָאד טליוו רהיא

 .אמיס
 רהיא טֿפרַאד רימ .רהעמ טשינ טדער ..!ָא

 ,טהעטשרעֿפ רהיא ,ןעלהעצרעד טינ ןעֿכַאז עניֹזַא
 ןיא ןעֿפלעה זומ ףיא לייוװ ...טינ --רימ ,טינ -- רימ

 :רהעמ טינ טרער ָאט 1 גונעג זיא .טינ ןָאק

 .געמ - ךיא ,געמ ףיא זַא ,ךייַא גָאז ךיא - ןוא



 ,אמיס

 ַא ןענעװ .טינ ךיוא רהיא .טינ טרָאט רהיא
 ! ןעמ טגייווש רעטסעווש

 .ןיוועל
 .טדיישוצ טנייה ,טדיישוצ ןיוש רעגָא

 .אמיס
 !ָא

 .ןיוועל
 םָאװ ,םעד טימ .תועט ַא ףָאנ טָאה רהיא ןוא

 ףױ ,טמוק רע רערייא ךָאנ ,שדיישוצ ךיוא - טמוק
 .טריישוצ

 .אמיס
 ..,טכַאנ ןייֵא ןיא - טרעטשוצ ךױא

 .ןיוועל
 -  .הנערעידעב

 ,דניז ןופ רעצ ןעמלַא םעד טלהיֿפרעד
 .עזיֹוּפ ערעגנַעל

 .אמיס

 ?רהיא טגָאז ,ןענערּב ףרַאד

 .ןיוועל
 ,ןעמוקוצ ּכיֹוהנָא עמַאס םוצ ידּכ !ןענערּב לָאז

 א ...קירוצ בױט ןעפייװ םוצ

 .אמיס

 , תאמח-ןּברק ןוֿפ ןייַּפ םוצ
 רעד ןוא ע'לחר :ןָא ןעמוק פטכער ןוֿפ
 ,החומ



 .ע'להר
 .טּכַאג ענעש ַא !אמיס ,ַא

 .(רחוס םוצנ
 --?ףייא ןעמ טפור יֹוזַא - ןַאמרעײֿפ ,תמא טינ

 .רענעשזניא םוצנ
 ?טרעדנואװרעֿפ יװַא רחיא טקוק סָאװ

 .ןיוועל

 8 גירעירט יױזַא ; עלחר ,טרעדנואוורעֿפ טינ

 ,לעטיב

 .ע'להר
 -תערֿפ ַא זיא טָא .גירעיורט ןייז שינ ןעמ םרַאד

 ?רהיא טגייווש סָאװ ?טינ יצ תמא .ןַאמרעײֿפ רעכיל

 טָאה ריח רַאפ ,אמיס 1 םהיא רַאֿפ אוומ טָאה רהיא

 ןַא ,אמ'ס ,םהיא גָאז ,אמיס (ט5ַֿא ל) ארומ רע

 ַא ןיא רע .ןענָאה וצ ארומ סָאװ ,טינ טָאה רע

 !טָאה רע רנעה ַארַא'פ ,טהעז ; טייל

 רהוס

 .ן יט טעּב ךיא ,ןילײרֿפ

 | .ע'לחר
 :אמיפ ,ףיז ןרעל .זיא רע ךילֿפעה ַײה ,טסהעז

 ,טרעמוארעפ טסיּכ וח ןוא .ןילפעה ןוא ךילהערֿפ
 ?ױדֿפ .ןעיורפ יוצ םַאוקרעטפױא טינ ןוא ט'הנאד'רעֿפ
 ,ןַאמױעײֿפ ...ףיו ןעטעּב ,ףיד וצ ןעמוק ןיײלַא ןע
 - ַאֿכ - ַאֿכ - ַאֿפ - ןעמוקעג טלָאװ ךייא וצ זַא
 --ַאֿפ -ַאֿ-ַאֿפ-ױװֿפגנוי ַא ןעמוקעג טלָאװ ךייַא ּוצ זַא

 .אמיפ

 .טהעג עשַאמ ןייד ,ע'לחר



 .ע'לחר

 !עטאט רעד ,ָא
 עזיוּפנ

 .םולש

 ןיוש .היחמ ַא ,ףייש טינ ךָאד ןיא'ס .שֿכַאנַא ,יִא
 'טכַאנ אזַא ...מה ...ןעועג טינ עדָאנָאּפ ַאזַא טייצ ַא
 =ניק ,סואימ ,עֿפ ...מה - םיּמִע זיא םלוע רעד ןוא
 ,תוֿבצע .טיג ףרד ןייק רָאג ןיוש ןיא סָאד ,רעד
 טענייק רַאֿפ םינ ,זיא תוֿבצע ,ףייש םיג ףָאד זיא
 ,הלהמַא ,שממ לעוּפּב ,הלחמ ַא ,טֿכַארעג

 .עזיופ)

 :יש ,ץטַאמ ןייה זַא .ןעוהָאי עגילָאמַא ָאטינ ,ע
 טימ ,ןעמַאֿב רעד טימ טָאהעג הנותח טָאה ,עמ
 ןעועג ןיוש ךיא ןיִּב ,סָאד טסייה ,רעטסעװש ןיימ
 ,עמיש ,טרַאװ ,שרַאװ ...רחוס ַא ,תיבה-לעבַא דויַא
 יַאּפ ,ךייַא ,ָאי .? ןעמוקעג סָאד ףיא ןיִּב סָאװ ךָאנ
 ,ןיוש יקַאמ רעּבָא ,תיבה:לעב רעד טֿפור ,ךייא ,עינ
 ,..ףֹּכית רעּכָא

 (בָא-אטיס םהיא ףָאנ ,החוס רעיט

 םולש
 ,ןייז ןעמיוװ רהיא שמרַאד ןוא .ןדנ טלהעֿפ ,ָאי פ

 :ַאמ ןייא ןוֿפ רימ ןע:עז רעטסעווש ןוא רעדירּב זַא
 ןיימ ןופ ךיא בָאה .ןעמַאט ןייא ןוֿפ טינ ןוא ןעמ
 ןיא ןעֿפָארמעב טָאה םָאװ ,הלחנַא טַאהעג ןעטַאמ
 ,ןעמייצ עגישנייה .לּבור הנעווט-ףניֿפ ןעטייצ ענעי
 ףיא ,ןעװעג טרעװ סָאד טלָאװ ,ףייש שינ ךָאד זיא
 ,רגעזיומ-גיצנַאװצ ,אמזוג ןייק ןענָאז טיג ףייא לעװ
 ןוא הנותחה תואצוה םימ ןדנ ןוא .ןדג טלהעֿפ
 שָאפײ:יטש ן'ייּב ןעטֿפעשעג יה ןוא ץנעי ןוא סָאד



 ךָאנ ןוא ָארַא רעוּפ ץטימ ךיוא ןעהעג ה"ע רעט
 רעד וצ ףיא םוק ,רֿפדה רוציק ַא .ךָאנ ןוא תוישעמ
 ...גָאז ןוא ןעמַאמ

 .ןיוועל
 .ןהעגקעװַא זומ ףיא ,טונמוא רַאֿפ םינ טמהענ

 .םולש

 ...מַֹּאג עמוג ַא ,טֿפַאנ עטוג ַא .טֿפערעג ,ונ ,ונ
 .ע'לחר ,וטסרעה ?ךיא טלַאה ואװ ,ןֹכּב אלימ
 טיש :גָאו ןוא ה"ע ןעמַאמ רעד וצ יא םּוק

 ..1הלזנ יד וצ םהענ ,עמַאמ ,עמַאמ (ןוגנַא

 ,שטינ'ילק ,על'המותי ,םניימ ניק ,ע'לחר ,ע'לחר
 ...על'המותי עק

 .ע'לחר
 .ךיז טנייװעצע-

 ...!עװעטַאר ,עטַאט ,עטַאט

 .גנַאהרָאֿפ



 ,טקא רעטירד
 עּבלעז יה .טקַא ןעטשרע ןיא סָאװ ,טרָא עּבלעז םָאה

 .טעּפש ןױש ןיא סע ןַא ,גישנעק ןיא סע .טֿכַאנ





 .אטי8

 .י! מא

 / .המלש
 ףהָאי גיצרעֿפ טימ תוישעמ ענױזַא ןעוועג םינ

 ,טכיולגעג טינ ןלֿפַא טלָאװ ןעמ 1 טמוק ַײװ .קיווצ
 -- י טָאד טיײקגיניילק ַא .ןעלהעצרעד לָאז ןעמ זַא
 מ ,שממ לעוּפּב ,ץלַא ןוֿפ ךיז ןָאטעגסױוא ."תוצירפ,
 ,א 421 .ץלא

 .אמימ
 חילש ןייד .רקֿפה-ףךיוא ןיא ריח יב רעבָא ,תמא == }

 סָאװ ? טציא ןעשרָאד רע טומ סָאװ ,רחופ ...רעד טָא
 ריד רעווש רימ זיא'מ ...?םורַא ןייז דלַאּב ָאד טעו
 ןומ ףיא רָאנ ,רעטָאֿפ ןיימ טסיג ,ןעגָאז וצ םָאד
 ?וצ ץלַא שו ָאה סָאװ ,רקֿפה טעֶװ ןיא : ןעגָאז ריד
 טסניװ וד טָא .קלה ןעטסערג םעה וטסָאה ,שרעטש
 לגחמ רער ;ענירקמוא טציא לָאז טרָאד זַא ,םָאר
 םינינב םנעֿפערעגסױא ,גישולּבלַאק ןעטיירג ךיז ןוא
 םָאװ ,"תוצירּפ , רעד ןיא לי .ץתפרשירעֿפ וע
 .קלח ַא ךיוא וטמָאה ,יוזַא טסיירש וד

 .המלש
 ץיבה:לעב עד םינֿפ ַא ָאד םָאד ןיּב .ףיא דא



 טינ בוא טרהיֿפעגניַא ץלַא סָאד טָאה רעװ .ןעוועג
 וד טינ ?טֿכעג עצנַאג םוא ףז טּפעלש רעװ ?וד
 טלָאװ ךיא זַא ,רימ ייּב .ןעמַאזוצ יז טימ םינּפ ַא
 ןעמוקעגבָארַא םינּפ ַא טלָאװ ,תיּבה-לעּב ןעוװעג ָאד
 ,טיג םהיא ןָאק ןעמ סָאװ ,רעװ יא סיי ,לָאמ ַא טימ

 ,םוק ךיא : עמַארגעלעט ַא ...טינ םהיא םייװ ןעמ ןוא ||
 ןיא ןהעמש ףרַאד סָאװ ,לעהיײמ ַא וצ ?ןעמעװ וצ
 סָאד טָאה רעװ ?גידלוש םָאד ךיא ןיּכ ...םיֿכודיש
 ? טרהיֿפעגנייַא ץילַא

 .אמיה

 קירוצ רהָאי גיצרעיֿפ טימ .העז רָאנ .ףיוא ךיא |
 .ןעװעג ,ןעמָאלשעגנייַא ,לימש ןעסעועג ןעהוי ןענעז
 .ָאה .םלועייה ןוא העשייח ףיוא טליישוצ ןעּבעל טָאד
 ףיַאדעּב העשייח סָאר זַא ,ןענַאטשרעֿפ יג ןעהוי ןעּב
 ייתּב רעּבָא ייז ןעּבָאה רַאֿפרעד .ןערעו םיֹוּבעג ךיוא
 *ייח רעיײז טָאה רעּבָא רַאֿפרעד ,שיֹוּבעג םישרדמ
 טגעלֿפ עטַאט ןייד .טַאהעג ןז רעדנַאנַא רָאג םֹלֹוע
 הי רעהָארג ַא רעטלַאנַא ?תוצח וצ ןהעטשֿפױא
 טלעוװ ַא ,טֿפָאלש טלעוו ַא .טֿכַאג עּבלַאה ףיוא טהעטש
 חרע רעד רעּביא דניױ;טֿכַאנ יד טגנעה םע ,טגירגיז
 ,טקנַאצ לעּפמעל סָאר ,טציז עטַאט רעהָארג ןייה ןוא
 ...םילשורי ,ךחּכשא םא : טרעה ןוא טגייווש בומש יד
 ?תוצח וצ ףיוא טסהעטש וד ,עטַאמ

 .המלש

 ...ד ..,ןד ,שטייטפ

 ,אמיס
 .ערעדנַא זיא-ףיא טינ בוא ,ריד דעטש ךיא ,ָאי

 רעװ :ריד גערֿפ ףיא רעּבָא .םיֿבורק עטעהליּבעג יד
 יג טסָאה וד ?טקישעג ץיזַאנמיג ןיא ךימ טָאה



 ,עיזַאנמיג ןיא תּבש םוא טגיירש ןעמ זַא ,טסואוו
 .רעֿפ ,ערעדנַא יװ ,לעװ ףיא זַא ,טסואוועג טסָאה
 ַא טכװעג רעּבָא ּוטסָאה ,טייקשיהוי סָאד ןעֿפרַאװ
 .,טֿער ןיֹוׁש זיא - תילּתִא ...ןהּוז ן'רַאֿפ תילֿכת
 ..ןעמ געמ

 .המלש
 ...! םינ וליֿפַא ךָאד טפנעװַאד וד רעּבָא

 .אמיס

 םורוד עדייב ןענָאה ןעטייז עדייב ןוֿפ .,יאדוװַא
 ,ץלַא ןערעטשוצ וצ ןעטײקֿכילנעמ עלַא טימ ןהעזעג
 רַאפ ןופ ,לָאמַא ןוֿפ ןעבילּבעג ףוג זיא סע םָאװ
 ןעלַאפעגנָא דיא קנערק=ץיה 8  יװ .ןערהָאשגיצרעיֿפ
 ?רעּבעיֿפ עלַא ןענָאה ץיה ןיא יװ ןוא ןעמעלַא ףיוא
 ןעמרָאפ עטלַא עלַא ןערעטשוצ וצ טליַאעג טֿפַאה
 ,ןעפַאשעג שינ עייג ןייק ןוא ןעגעל העזנוא ןוֿפ
 םעדייז יד סָאװ ,םינינב עגילָאמַא עלַא ןעכָארבעג
 ןוא טיוּבעג ןעּצָאה סעדיי=רעטלע-רעטלע יד ןוא
 .ןעֿפַאשעג טיג עיינ ןייק

 .המלש
 8 5 וד רעּבָא

 .ןענעז לעיֿפיװ / רימ-ףיא רעּכָא ..ףיוא ןיא ,עלַא
 רשֿפא ןוא רעגילהנהעצ ,עגוצנייא :טינ ףיא יו
 בָא רעּבָא רימ ןעליװ רוח ןיימ ןוא ךיא-רעדנעזיוט
 ?רעטלע יד ןופ השורי וה ,ןעמַאש ןעמרָאֿפ עייג ,ןעיוג
 ןופ השוהי עטלַא יד ןעּכײלקֿפױא ,ןעװעטַאר םעדייז
 סָאר ןעיֹוב ןעמהענ ןוא םלוע-ייח ןענילָאמַא םעד
 :לעגיצ ןעדעי ,דרע רעד ןופ חֿפט ןעדעי .העש:ייה



 תוחּכ עטצעל יד טימ םיוא זנוא שמוק רעױמ ןוֿפ
 ןעֿפילנײּפ טימ ןהייצ יד ןעמעשטשרעֿפ ,ןעמחעג וצ
 ,זנוא ןענעג זיא ץלַא זַא - ןעמוקייּב ןוא גָאטהעװ
 זיא םע ןַא ןוא .זנוא טימ המחלמ טלַאה ץלַא זַא
 ןעהעמש םע ןַא ,ןיוש ךיז טיוּב םע זַא ,םיפע ָאד ןיוש
 יוּבעג םינינּב עגיקָאטשפמניפ ,עטצנַאלֿפעג רענטרעג
 - רעדלעװ ןייק ֿברח טינ ןיוש ןערעװ טע) זַא ,עט
 *לעֿפ ןייק טינ ןעגיל סע ןַא - !טִינ טקַאה ןעמ
 ,רקפה ...וטפמוק ,לשטל ,וטסמוק ,ןעזָאלרעֿפ רעד
 םעד רקמה טעד ןיא טָאה רעװ +רקֿפה ,וטסיירש
 ?קלח ןעטמסערג

 .המלש
 .הזעה ַא זיא;ס ,עמימ

 .אמ"ס

 ! ןעדייז-רעטלע םוצ ,קירוצ ןעדייז םוצ ,רעטָאֿפ

 רע תמא רעד ...טוג ןיִּב ךיא זַא ,גָאז יא ,טסגיימ
 "נָא ךָאנ ףלַאד רע ,זנוא רעטניה ךָאנ טהעטש הוי
 ,סהיא רַאֿפ געוװ א רימ ןעֿכַאמ ,רימ ,ףיא רָאנ ,ןעמוק
 ...ןעדוי ןעגיטמנוקוצ ן'רַאֿפ - ערַאװא

 *ָאֹפ ,הטרח ּבָאה :לָאמ עטצעל סָאד ,רעטָאֿפ
 ןוֿפ םהיא ףרַאװ ןוא ןיוש ףיא .הַעג ,זָאל ,וָאל ,רעט
 ַא ףיא קיש ,ןָאל .גָארַא ּפערמ יד ןוֿפ ןעביוא
 ,טמוק סָאװ ,םעד ןָא גָאז ןוא ןעגעקטנע רעטייר
 ןַא ,םהיא רַאֿפ ָאטיג טרָא ןייק רהעמ זיא ָאד זַא

 ?םעוש רעד ףיא לַאֿפ ,זָאל .ןעמוק טיג לָאז רע
  .?וָאל ...טעּב ןוא הינק יד וצ רעט

 .המלש

 ...רמות לצּכ הנּפ םוי

== 04 == 



 .אמיס
 םינ ףָאנ ןיאט ;לָאמ עטצעל םָאד ,רעטָאֿפ

 .טעּפש

 ה מל ש

 ...רקוּב אתא ,רמוש רמא

 ,אמיפ |

 ףיא רָאנ .ןענערּב לָאז ָאמ ?טינ טמרעֿפטנע
 ןויב ןױה ןעטצעל ןויּב ןעױגּבָא ,רעטָאֿפ ,לעװ
 סָאװ ןופ ץילַא ,ייג םָאד ןופ ץלַא .חֿפמ ןעטצעל
 ןוא ןעיוּּבָא ףיא לעװ רעסעּב ןוא סרעדנַא ,יג
 ענעי ףױא ףױ ןעגַאװ םינ ןיוש טעװ זטַאה ןייק
 .ןעּבײה וצ םיגינּב

 .המלש
 םיוא טהַעג ,תורימו ןייז גיהנעלטרוש
 ,(ס קגיל

 ,אמימ

 ָאט ?טינ טסיעפשנע ?ָאי ?סע טנערּב ,רעטָאֿ
 ..1 ןענערּב לָאז ,ןענערּב לָאז

 .המלש
 -י | .(בא)

 .עק'הנח
 .(גיױנעמוקנָא םקניל ןוֿפ גיטּפַאה) |

 עטייװ ןיימ ןיא ואוו ,דיילק עסייוו ןיימ זיא ואוו
 .דיילק

 .לעריימטסניד סָאד ןָא טמוק סע ;טגנילקע
 ...רעֿכיג ,דיילק עטייו ןיימ רעֿפיג 'ימ טניֿפעג

 | .גידנעקרעטעבג
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 טטאב טמוק ןעמ ?סָאד זיא טעּפש יוװ !עמיס ,ָא
 ןהַאּב ןוֿפ

 .אמיס

 ,ךלַאּב

 .עק'הנח
 נָא ןייז ךיא ףרַאדעּב ןעסייוו ןיא ,טסהעטשרעֿפ

 טמוק טסַאג רעדעייט ַא .גייווצ-ןעטרימ ַא טימ .ןָאמעג
 לָאז ָאמ ...םהיא ףױא טרַאװעג גנַאל יװַא .רימ וצְו
 ?ןעמרימ ַא טימ היילק ןעסיײו ַא ןיא :ןהעז רע
 ...גייווצ

 ?וטסגייווש סָאװ

 .אמיס
 .טֿכעלש ,עק'הנח ,טכעלש

 | .עק'הנח
 טסליװ ? גייווצ-ןעטרימ ַא טימ טֿפעלש ?טכעלש

 ?אמיס ,ןעסיו טיפע

 .אמיס
 ?םָאװ

 .עק'הגח
 ןא םייװ ףךיא םָאװ ,ןעסיװ שטסֿפרַאד וה סָאװ

 רָאנ ,טיג ךיא ףרַאד רשֿפֶא .ןעגָאזסױא ריד ףרַאד
 ריר ,ןענָאומױא ריד סָאד ךיא ליװ טנייה .ליװ ףיא
 ?רעֿפ טולּב טימ ץרַאה טָאד לָאז ריד ,ןָאט הע לָאו
 ןעמ ,ןָאט הצו לָאז ןעמעלַא ,ףיא ליװ טנייח .ןעֿפױל
 טסליװ .גָאטהעװ ןוֿפ ןעצירק רעגייצ יד שימ לָאז
 : ? ןעּפיוװ

 .אמימ
 !עק'הנח



, 

 .עק'ה נה

 ןיא טָאו ,אמיס ,ענעיז ןידניײרֿפ ןיימ .רעה טָא
 וד עפלעװ ,טסטרַאװ וד עכלעװ ףיוא ,ןעוועג ָאד
 ?יװ טסליװ ,אמיס ,ונ - ןיהנײרֿפ .ןיימ - בעיל טסָאה
 ?ןעפ

 ,אמיס

 {םָאװ ,עק'הנח

 .עק'הנח

 .!ךיא יװ .ַאזַא - ןיא ,אמיס ,ןידנירֿפ ןיימ
 .אמיפ

 ןַא

 .עק'הגח
 ?קרַאטש !הָעֹו טופ ...רעגרע ךָאנ רשֿפֶא ןוא

 .ייא רעד ףיוא זיא הלּכ ַא סָאװ ,ןוֿפרעד .הָעו טו
 .יוש ןייד רעבָא שעװ ?ךילנהע רעטסעווש רענעג !

 ?ןעטרימ ַא םימ ףיילק ןעסייוו ַא ןיא טגייה ןייז רעמס

 ,גייווצ

 | .(טסניד רעד ְךָאנ
 ,ןייצ יה טימ ץירק ,אממ לָאמַא רעֿכיג ,רעֿפיג

 ! אמיס
 ,(ּבָא)

 .ע'לחר
 .שזיוּפ ערעגנַעל א ףָאנ ןָא טמוק

 ,ומָאד ָאד ַאינָאֿכיצ ַאלשירפ
 .יצַארַאק יצַאמ ַאלַאטס
 ...ַאיסיּפָאטוא ַאינָאליצ יט ָאבויל



 | .אמימ
 !ןיוש םייװ ךיא ,ע'לחר

 .ע'לחר
 ?םָאװ

 | : - .אמיס

 ,ןעמיװ וצ ארומ כָאה ףיא :טנָאועג וטסָאה יװ

 יא םייװ .,?רהיא ייּב ףיא ןיּב רעטלעיֿפיװ רעד

 .ןיוש

 .ע'לחר
 ?רעטלעיֿפיװ רעד ,ונ

 .אמימ
 ..1טיג ץייר ,עילחר

 | .ע'לחר

 העװ עקניליטש 8 רעדיװ .שינ ץייר ףיא ?ךיא

 .עקניליטש ַא רָאג ,ףיא
 ךױ טָאה טנייה .ןענערּגּנָא טעװ םע סָאװ ,טוג

 טוַא געילוצ ןערעײֿפ ןעמ שדניצ .טגידנעעג ץלַא

 | .ןעגידנערעפ ץלַא ןוֿפ ֿבוט:םוי

 לעװ טייװ .אמיס ,טינ ףיז רימ ןעהעז רהעמ

 ליו ןעהורּצָא ,ךיא ןיּב, דעימ .קעװַא ךייא ןוֿפ ךיא

 לָאז דנַאה-רעטומ ַא ןוא ; ליטש ,ליטש ןעגיל .ףיא

 .ןעגיװנייֵא ךימ
 ףומ טלָאװ ןעֿפָארטש ..: אמיס ,רעטומ ןייק ָאטיג

 | ....רעטומ ַא

 :יצַארַאק יצַאמ .ַאלַאטמ
 .ייַא םיּפָאמוא ַאינָאֿפיצ יט ָאבויל

 : .אמיפ

 .עלַא ןענעז רימ טגינייפוצ יװ ,ע'לחר



 .ע'לחר

 ַארַאט ,טסרעה .ןעטרָאד ןוא ָאד .שֿכַאנ ַא ,טָא

 עּבלעֶז יד .טײקֿכילהערֿפ עגיהור ַארַאפ  ,טייקניהור
 ,בורג-לעסעק ַא זיא ָאד .ןעטרָאד ןוא .ָאד :טֿפַאנ
 ףמוא ...עטעװעה"עֿפ עלַא ,עטגינייּפוצ עלַא ,םונהיג ַא
 ...ןעהור

 ...ן'הַא טהיצ ףימ .רגיק-שידוי ןייק טינ ןיִּב ךיא
 .עדיוּפנ

 *עג :טנָאו ןוא םיכיוֿכּת ןיא רעטומ יד טמוק

 ףיֹוא טלַאֿפ ...טֿכל:טײצרהָאי יד ,דניק ןיימ ,קנעד

 ...ףיֹורַא קעהש רעֿפילטדױמ ַא רימ

 טרגיצ סָאװ רַאפ ,טָאד טרעיודעג סָאװ רַאֿפ ,אמיס

 ? מינג ןיוש רע

 2 שר ט"ס

 :נייה .םינ ןיֹוׁש סָאד טא רימ/ ; רימ הנאד ַא'מ
 תוחּכ רונ ןעלָאז ,טרעטשוצ ץילַא טָאה טֿפַאנ ענימ

 ַא ףיוא ,ןעװעג עק'הנח טשרָאקָא זיא טָא .ןעּביילּב *
 ןייצ יד טימ לָאו ףיא ,ןעסייהעג ןוא ,עטניניימוצ
 .ןעמוקוצייּב גָאטהַעװ םעד ידכ ,ףיא ץירק .ןעציוק

 ?רעפ ץיַאה סָאד יװ ,להיֿפ ןוא ףיד ךיא רעה טָא

 ,ןייצ יד רעדיװ ךיא עמעשטשרעמ ,טולב שימ טֿפױל

 .ןעּבילּב תוחּכ יד ןעֿפרַאד סע .ןעדיילוצרעגיא ידּכ
 לָאמ ןוֿפ ןוא טרעטשוצ ץלַא טָאה טֿפַאנ עניטנייה
 עב ןָא העש-ןענהָאמהירפ רעטשרע רעד ןוֿפ ,ןעג
 ןופ רָאג ,ןעּבױהנָא ייג סָאד ןוֿפ רעדיװ ןעמ ףרַאד
 .יײג סָאד ןוֿפ רָאג ,ייג סָאד

 ןיא ,ןױש םייװ ףיא .ע'לחר ,קעװַא םינ העג
 טינ ןיוש .ףיא םוק ,ןעסירעגסיוא ןעצרַאה ןוֿפ ןיוש יז
 ,טסואוועג ףיוא רעהירֿפ גָאה ?ןיא .רהיא וצ רהעז

- 

 פֿ



 .רע ,שרעדנַא סָאד ךיא סייו טציא .ױזַא םינ רָאנ
 רהעמ רָאנ ?ּבעיל טיני יז ּבָאה ךיא ,טסגיימ .רעג
 ףױא סָאד שנערּב ;טרעשעּב טינ .טינ ףיא ליװ
 ןיא רימ ןענעז עלַא .רעײֿפ ןייֵא ןיא ץלַא .ּבָא
 טינ הָעג ,ע'לחר .ןעװעטַאר ךיז ןעמ ףרַאד ,רעײֿפ
 ,רימ ןעהייל תורוד ערעדנַא ןופ דניז יד רַאֿפ .קעװַא
 ןעמ ףרַאד ; ןעמיוקסיוא דניז יד סָאד ןעֿפרַאד רימ
 .עטרעלָאטשרעֿפ ,ןעּבָאה טייקגיהטומ  עשיאָארעה/

 .ןעמוקרעּביא ןוא ןעמוקגָא ןוא ןעלקיווטנע תוחּכ
 רעײֿפ .ןהעורעד ןענעל עייג םָאָה ךָאנ ןעלעװ רימ
 ,.1 טגינייר

 .ע'לחר
 .רעד טינ ןיוש לעװ ףיא .אמיס ,קעװַא לעװ יא

 יױװַא ,ןערָאװעג טלַא ךיא ןיּב טֿכַאנ ןייֵא ןיא .ןהעז
 ,אמיס ...טּבעלעגגָא ןעּבעל ץנַאג ַא יװ יװַא ,טלַא
 ?טינ ןעריטַאנָאמ ןייק ןערוי סָאר ןעגָאה סָאװ רַאֿפ
 ווי יֹורפ-שידויַא טשינרָאג סָאד טָאה סָאװ רַאֿפ
 טימ לופ זיא טָא .רעצ רהיא ןוֿפ ןָאמוצ ןיהַא ךיז
 / לַאה םעד ןערהערט ןעקיטש טָא ,ץרַאה ןיימ .ןייּפ
 יה ,ןעסיװעג ץיֿפױא טניל הנז ַאזַא ,טסוּפ ױזַא --
 אטינ ,ןיהיאװ ָאטינ זיִאיס ןוא ,דעימ טֿכַאמ רעיורט
 ...ןיהואוו

 .אמימ
 עק עלַא ןיא סיוא טֿפוז ;טינ טעמכ טרעה
 .ייו טנערּב ןוא ףעירּב עטנעֿפעעג םעגעש
 .ע'לחר

 ןייַא רונ סָאר טּביילּב סָאװ רַאֿפ ,רעקניּביל ,אמיפ
 ? טגינייר רעייפ ?וטסנָאז יװ ....רימ רַאֿפ געװ

 | - .אמימ
 ,טגינייר רעייפ ,טלייה רעײֿפ



 .ע'לחר

 ז טאר וטסנערב סָאװ

 | .אמיפ
 ,רגעגוי - ,עילחר ,טשיגרָאג

 .ע'לחר
 .רעי'פ ןיא רימ ןענעז עלַא ,רעײֿפ ןיא ץלַא !ַא

 בעיל רשֿפא ןיֹוׁש ךימ טסָאה .(ליטש טֿכַאל)
 ? אמיס

 .אמימ
 + עילהר

 .ע'לחר
 ,ףיז יווַא סָאד ךָאד גערֿפ ךיא ; סָאד ךָאד ךַאל ךיא

 =ענ םָאד ;םָאר ךיא גערֿפ ,קעװַא ךָאד הָעג א
 -רעד ךָאנ יטסעװ ,אמוס ,וטסניימ יװ .ףיז ףיא ןעגעז
 ןוא עלעה סָאד ,עיינ סָאד - ןעּבעל עיינ סָאר ןהעז
 ןהָאמרעד ָאט ,ןעהעזרעד וטסעװ ? ןעּבעל עניּצתַאֿפ
 קלח ַא ףיוא ּנָאה ךיא זַא ,ןהָאמרעד ,טלָאמעד ךימ
 בָאה ךיא זַא ,קלח ןעמױרגַא ,ןעּבעל םעגעי ןיא
 ףניז יה טֿפױקעגסױא ןעמעלַא טימ ןעמַאזוצ ףיוא
 .עג ץרַאטש ,ייז רַאפ ןעטילעג ןוא תורוד יד ןוֿפ
 ,רעײֿפ ןיא זַא ,ןעמילעג קרַאטש רהָעו ,אמיס ,ןעטיל
 סענרעפ ...טנערּבעג ך'א ּבָאה ,טניעירעג טָאה סָאװ
 .אמיס ,טינ

 .(ּבָא)

 | ,אמיס
 .שדנַארעװ רעד ןוֿפ ריט ןיא ןעציז טבייל נ
 .ע ק'ה נח ןוא הרׂש
 גרעּביא-עק'הגח :טקניל ןוֿפ ןָא ןעמוקנ
 .ןעסייװ ןיא ןָאט



 .הרׂש

 יע טמוק טייצ רעד וצ טינ .לרעטֿפָאט ,על'הנח |

 !טנײה ךיז טוט ָאד סָאװ ,טסייוו

 .עק'הנה
 וצ ,עמַאמ ,טייצ רעד וצ ...סייװ יא ,םייװ ךיא

 טרַאװעג יא ּבָאה גנַאל יװַא  .טייצ ועטסעּב רעה

 יו ,םהיא ןענעגעּב ךיא יװ ,טסהעז טָא .םהיא ףיֹוא

 ַא טימ ןעסייװ ןיא ,טֿפַאנ:הפוח ַא ןיא יװ ,הלּכ א

 טיַאװ טָא :םהיא ךיא הָעג ןענעקטנע .גייווצ-ןעמרימ

 7 ףיֹוא ירֿפננוי א

 3 ה ש ּש

 ?ריד טימ סָאד ןיא סָאװ ,לרעטֿפָאט

 .עק'הגח
 זַא ,םיג טסהעו ,טשינרָאג ,עמַאמ ,טשינרָאג

 יװ ,םינ טסהעז ; קילג ןוֿפ ץרַאה ןיימ טרעמיצ סע

 .יר'מ וצ רעטרעשעּב רעד טמּוק סע .זיא רימ םוג

 ..? טצירקעג ןייצ יד טימ ? ױזַא וטסציז סָאװ ,אמימ

 רע טמיק סָאװ רַאפ ,םָאד טרעיודעג סָאװ רַאט

 *עג טינ ר"עמ עטסעּב יד וטסָאה סָאװ רַאֿפ ? טינ

 ..? טקיש

 .הרׂש

 ףד טוט םע .ףעלרעדניק ,טֿכעלש .ףעלרעדניק

 טלַא .טינ ןיוש העטשרעֿפ ךיא ןוא ךייַא ייב .םיפע

 -רַאה ,עקניּביל .טינ יז טהעטשרעֿפ ,עמַאמ יה זיא

 טנערּב .ףיא טימ סָאד ןיא סָאװ ,עגיצנייא ,עגיצ
 ייייזַא טנעז רהיא ןוא ױזַא טלעמוט סע ןוא טנייה

 ..? בעיל טינ םהיא טסָאה ,על'הנח ,לירעטכָאט

=== !3( =! 



 .עק'הנה
 .ֿבָאה םהיא רונ ; עמַאמ ,ּבעיל םהיא ָּאה ףיא

 ,..םהיא רונ ,טַאהעג בעיל ךיא

 .הרש

 ? טציא ןוא

 4 ע 0 'י / : ח

 .+ןערָאװעג ׁשֵא וצ ,עמאמ ,טנערגוצ

 4 הירש

 ?טנערּביצ ?ףעלרעדניק ,טנייה ָאד ךיז םוט סָאװ
 ?ןערעװ טנערבוצ ץלַא סָאד ףרַאד סָאװ רַאֿפ

 עק'הגה

 .סָאװ רַאֿפ טינ ףיוא םייװ ךיא ,עמַאמ

 .הרׂש
 ןיוש העטשרעֿפ ךיא .טינ ,ףעלרעדניק ,טֿכעלש

 ,ןעֿפלעה ךייא ןָאק ןעמ יװ ,סייװ ףיא טינ ,ךייא
 ;ןיֹוׁש ךיא העז ,רהיא טנעז עטגינייּפוצ ...עקניּביל
 .,,ךייא ןעמ טמלעה יה ...ףייא ןעמ טֿפלעה יװ רָאג
 ,..ךלַאּב ,טֿפַאנ ייּב טנייה ,ע'לחר ,טסיײװ

 .םולש
 (סקניל ןוֿפ גיטסַאה ןָא טמוק

 המלש .ףייש טינ ךָאד זיא ,המוהמ ַא זיא סע זַא
 םהיא טימ ףיז ןָאק ןעמ ןוא ,ןלוג ַא יװ ,םוא טֿפױל
 לָאמַא טימ םלענ ט"עװ רחופ רעד .ןעדערֿפױנוצ שינ
 ףרַאד ףיא םָאװ ,ןעסיו וצ ןָא טינ טוה יא ןוא
 -יֹזַא רענעי ,יֹוזַא רעד .ןָאט ןעגרָאמ םהיא טימ
 ןָא רימ טיש ןוא ,ע'לחר סױרַא טֿפױל .םיעגושמ יו
 .טינ טרָאװַא העטשרעֿפ ךיא ןוא הער םָאמ  ןַײנ



 טניײװ ,ןעלהעצ טינ יײווצ ןייק ןָאק ,עקנילישש יה
 ,וממ ..! השרד ַא - טציא ןוא רעהנַאנופ רעהירֿפ יז
 ..! םיאנוׂש עגיימ ףױא

 .ןעק'הנח גידנעקרעמע בע
 ףיֹוא תוכופ ,סָאד טסייה - םיסדה ! ֿבוט-םוי ,ַאש

 רהיא טקוק סָאװ .ףייש טינ ךָאד זיא ,טלעװ רעה
 ןוא רענעגושמ רעד סָאד ןיּב ףיא ?רימ ףיוא ױזַא
 .ערָאלק יד רהיא

 ?עמ ש ?סָאװ רעדָא טטֿפָאלש - ,עמיש ,עמיש

 .עק'הנח
 .עדגַארעװ רעד ףיוא גידנעהעגסיורַא)

 !ואַא ! וא-ַא

 | .אמיס

 ?רעטעֿפ ,רהיא טליװ סָאװ

 .םולש
 זיא םָאֹוו .טרעטנימרעד םיוק ! םיתמה היחמ ךורּכ

 ,טרהיפ עמ .רימ גָאז ,רעדלעֿפ יה טימ ןעגרָאמ
 הערא ָאי-- ןעסיװ סָאד ךָאד ףרַאד ןעמ ?טינ יצ
 !טיג

 .אמיס
 יד ןוֿפ ןערהיפ ןעגרָאמ ?רעדלעֿפ יד ? ןעגרָאמ

 ףיוא ןערהיר טינ ּברַאג ַא ןעמ לָאז ןעגרָאמ ? רעדלעֿפ

 .טײּברַא רעדנַאנַא ןייז טעװ ןעגרָאמ .רעדלעֿפ יד

 .םולש
 .טיּברַא'נַא רַאֿפ סָאװ

 .אמיס
 נַא ןיז טעו ,ךייַא ךיא גָאז ,ןעגרָאמ ,רעטעֿפ

 ,טײברַא רעדנַא



 .םולש

 .שנעמ ַא יװ דער

 .אמימ
 ,רעמעֿפ ,רימ טגיולג

 .םולש
 .ףייש שינ ךָאד זיִא ,טלודוצ

 .המלש
 טמוק עדנַארעװ רעה ןופ ;פקניל ןוֿפ טמוק
 .ןיוועל

 סָאד טסֿפַאמ וד ,עמיש ...םה ...רענייז ַא ףלעװצ
 ?רימ טימ ןעצנוק

 .אמימ
 .הער ןייה .שינ ןיוש םָאד טרַא רימ .ןינ

 .המלש

 קוק ןוא ,וג יױזַא ייז ,םיױרַא הָעֹ ,םולש ...םה
 טָאה ןעמ .ןעקירּכַאֿפ יה ןוא ףױה םעה םורַא טוג
 ,רעײֿפ טימ טלעיּפשעג טֿפַאנ עצנַאגַא ךָאד ךיז

 .םולש
 פרעדלעֿפ יח טימ ןעגרָאמ יא סָאװ רענָא

 .המלש

 .טעֿפ יה ןעגעװ ןהעז ךָאנרעה ןעלעװ רימ ,העג
 .רעה

 .םולש
 ,(ּבָא)

 .עויופ)



 .המלש

 ןעטימ ןיא ֿבוש-םויַא רַאֿפ סָאד זיא םָאֹװ ,ַאש

 .טֿכַאנ

 .ןע'ןיוועל וצ
 זַא ערָאמ ַא טציא זיא סָאד ,רהיא טניימ יו

 .ןיוועל
 מג סייװ ףיא

 02 ?ג

 .המלש

 רימ .םענייד טסַאנ ןיֿפיוא סָאד טסרַאװ וד ,ַא

 .ענ"ה ףיז טסָאה וה ןוא טסעג ערעזנוא ףיז ןעּבָאה

 ןוא .טסענ-טֿכַאג ,טֿכַאנ יב ןעמוק טסעג ענייד

 ?ףיורעד רהיא טגָאז טָאװ

 .אמימ
 ! גונעג ,רעטָאֿפ

 .הוש
 !ףיד טעּב ךיא ,המלש

 9 עק'הנח

 ַאזַא ...טֿכַאג ייּב טמוק טסַאג ןיימ ! הוחוצ זָאל

 .ןטסָאה רעשּכָאמ

 רע סָאװ ,ףיוא טסירדרעפ ץעמיס ,ריד טסירדרעֿפ

 ,ןעּבָאה הלּכ ַאוַא טיג ליװ רע .רעטסעווש ַאזַא טָאה

 ,ףיא שס'רררעֿפ רימ ןוא ,ונ .זיא רעטכעוש ןייז יו

 ךימ טזָאל .ףימ שזָאל ָאט .טפירדרעֿפ רימ יװ ,ַּא
 . לייד רַאפ הייל יא .ןרעפטנע וצ ךיז רַאֿפ ןיײלַא

 רע טמוק סָאװ רַאפ ,סָאד טרעיודעג סָאװ רַאֿפ

 ,..םינ



 .ןיוועל

 ןחָא וטסנָאק רשפא ,עקיהנח ,ןהעגקעװַא לי ךיא
 ?רימ

 עק'הגח

 ײזַא ,רענעיל ,רעװש ױזַא זיא'ס .טינ ןָאק ףיא
 ...רעוװש

 ?טינ טסהעטשרעֿפ וד ,עמַאמ

 .הרש

 ..גטינ רָאנ העששרעֿפ יא ,ל'רעטֿכָאט ,ןיינ

 .עק'הגח
 ,ךַא .עמַאמ ,רעגנירג ריד זיא .ױזַא םוג זיא

 ...רעווש יו
 .עויוּפ ערעגנעלג

 ףעלקעלג ...ססט ...ןעמרַאװ עלַא .רימ ןעמרַאװ
 ...סםט 1 טינ טרהָאֿפ ןעמ ...םמט ...ןעגנילק

 . .ןיוועל

 טיירש ןעמ ,טרעה .טיירש ןעמ
 ,וצ ףיו ןערעה עלַא

 .םולש
 (עדנארעװ רעד ןוֿפ גיט סא המ

 ןיא  ..!ץלַא ...ץלַא !טנערּב סע !טעװעטַאר
 !ע'לחר ָאטיג 1 ע'לחר ןוא !רעייפ ַארַאס ,ַא .רעײֿפ

 .עק'הגח

 יא ,ןהעז גירנעמוק רע לָאו --! ןענערּב לָאז !ַא
 -טיוא טָאה .סע ןַא ,ןהעו רע לָאז ,טמוק רע רעד



 םע רעײֿפ-רנַארּב ַארַאט ,ןהעז רע לָאז ,טנעהּבעג
 .טרעֶו סע ןּברוח ַארַא'פ ,ןהעז רע לָאז ,טגערּב
 --.! ןענערּב לָאז

 .תולוק

 {עילחר זיא ואװ !ע'לחר !טעװעטַאר ! שעװעטַאר
 !ע'לחר ָאטינ

 .אמיס
 ..{ טגינייר רעײֿפ

 .גנַאהרַאֿפ





 | ןיקצעלק .א .ּב גאלראפ רענליװו ן
 ,23 סַאג ןפעטס ןיילק

 עכטאדלינאירוע"דעקא
ע גופא

 טב
 : ו טבע

 צ :

 ||: באגמיוא = עיינ עקידנגלָא קורד ןופ םױרַא ןענייז'ס ||

 תיב-ףלא רעשירעלטסניק 1 |
 .ןאמרעפוצ .ב רעלטסניק ןופ

 עלענינירַא ,ריּפאּפ רערעייט ,עבאגסיוא עלופטכארפ עכייר ||

 || דיי ןופ קרעוװ עטשרע ,ליטס ןלאנָאיצאנ ןיא ןעגנונעכייצ װ

 || :טסניק ןֹופ גנולעטשסיוא רעד ףיוא ןעוועג) .קיפארג רעש װ

 / || עלופ יד טנידראפ ןֹוא ענליוו ןיא רעדליב סנאמרעקוצ רעל ||

 ,2 'ןפ תונורכז עניימ 2|
 .|| טייג ןסערטרַאּפ ןוא רעדליּב ליפ טימ עבאגסיוא ענייש ||

 (עסערּפ רעד ןופ גנונעקרענַא

 / ר

 ילָאמ ןטשרע םוצ ךוּב רערעדנוזאב א סלא סיורא

 | | .רעטייוו א ןופ ןטקא 3 ןלא עמארד */ רו 5 ןיא 3 ||

 ,עגאלפיוא עטייווצ : (רבחמ ןופ דליּב ןטימ)

 ןטקא 4 ןיא עמארד "רעמוטש רעד, 4
 ,רעטייוו ,א ןופ

 ..עגאלפיוא עטייווצ (רבחמ ןופ דליּב ןטימ)

 יןפקַא 3 ןיא עמעָאּפ עשיטאמארד "גאט ראּפ ,

 .רעמייוו ,אןופ
 .ץ ר ּפ .'כ .י ןופ ןטפירש מ יי צ יד.

 : .(ךיז טקורד) עגאלפיוא עטייווצ



 ,רעטייוו ,א

 רעמוטש רעד
 ,ןעטקא רעיפ ןיא עמארד א

 .עגאלפיוא עטייווצ

 'נאלרעפ רענליוו
 ,ןיקצעלק .א .ּב ןופ



 .23 סַאג ןפעטס ןיילק ,ענליוו "גַאלרַאפ רענליוי, יירעקורד



 ןןענאזרעּפ
 .---ירריורקיריוה טאפ -------י--דידק

 רדנסכלא
 איסא
 דניירפ רעד
 לאומש יד רעטָאּפ רעד
 רעטומ יד
 רעצילּפַאק םוחנ
 רעמומ ם'הלּכ יד
 רעטעפ רעד
 יורפ ןייז ,עמהומ יד
 ּביל 'י ןּתוחמ
 ןתוחמ רע
 ןתוחמ רע
 םעט'תנתוחמ ןּוא םינּתוחמ
 שורַּפ רעד
 רענװַאד
 אינטכא ןופ לעגנוי סָאד





 ,טקא רעמשרע
 ,רעמִיצ סיורג ַא
 יניװ םַײּב ,רעטסנעֿפ ַײװצ דנַאװ רעטכער רעד ןיִא
 - רנַאװ רעטסלעטימ רעד ןיִא .ריהטַא -- לעק
 .ניל רעד ןיא ריהט ַא ךָאנרעד .רָיהֹס עטיײװצ ַא
 ,ןַײרַא לָאז ןִיא טרהִיֿפ דנַאװ רעק
 טימ לּוֿפ זיִא לַאז רעד זַא ,ןעקרעמעּב וצ זיִא סע
 ,םינּתּוחמ -- טסעג
 ,גָאט?רעמוז ַא
 ,גנַאגרעֿפ-ןּוז רַאֿפ העׁש ַײרד-וװש





 .לעגנּוי סָאד
 תֹוחיִלׁש ןִיא ןעמּוקעג ,סטֿפער ףיֹוא רַיהט ןַײּב טהעטש)

 (.הֹֿבּוׁשּת רעד ףיֹוא טרַאװ .אינסֿכַא ןוֿפ ףעֶירּב ַא טָימ
 : .רדנטּכלא

 ,ףױל !לַאֿפּוצ ַא ןיִא טָא .(ףעִירּב םעד גידנעזעלֿפרּוד) ;
 | !רעהַא ןעמּוק ףּכיּת לָאז רע גָאז

 .לעגנּוי סָאד
 ,(3 ָא)

 .רדנכּכלא
 ךיז טָאה דנַײרֿפ רעשּוג רענערָאלרעֿפ ַא !לַאֿפּוצ ַא זיִא טָא

 ...הפוח רעד ּוצ .טנַײה דָארג ןּוא ..,גנולצּולּפ ,טֿכוזעגּבָא
 .טסַאג רערעַײט ַא

 | .רעטּומ יד
 ?טנע .טהערטשעצ ןּוא ןעגָארטוצ ,גנַאל םִיּפע ןיֹוׁש טּֿוז

 ,רענעטעּבעג ןַײק םִינ (:ןַיײמ םּוׁש ןַײק ןהָא טרעֿפ
 .רדנסּללא

 טמּוק .דנַיװ ַא ;זיִא רע ּואװ ,טסּואװעג םֶהיִא טָאד רעװ |
 -וצ ַא ןיא םָא ,רעדַא ,טנַײה רָארג ,טנַײה ,לָאמ ַא טימ רע
 .,,לַאֿפ

 .עמהומ ;ר
 .סעװש ,העז .(סקנַיל ףיֹוא -- ריהט רעטע- רעד ןּוֿפ)

 ףיֹוא ,השקשִינ ;ךַימ גלָאֿפ .םִיּפע סע .ךִיילּב זיִא רע יװ ,רעט
 ,הריֿבע יד ּפָאק ןַײמ ףיֹוא
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 | | .רדנסּכלא
 טסַאֿפ טנַײה ןּוא .טינ יקַאט ךִיז טלִיװ סע .טִינ לָיװ ְךיִא

 ...רוּפּכ םֹוי ןַײמ ןיִא ,עמהומ ,טנַײה .שרעדנַא טִינ ,ךיִא

 | .עמהּוט !ד
 סָאד ְךיִא ןִיּב סָאװ ךָאנ -- !ןשקע'נַא ,ןַײז דנּוזעג ּומסלָאז

 ,וטסגָאז סָאװ (:ןעמַאמ רעד ּוצ ,ךַיז טנהָאמרעד) ?ןעגנַאנעג
 !רעדַײנש רעד ָאטִינ ,שִינעקִישנָא ַארַא'ס

 | .רעטּומ ;!ד
 | ?רעדַײנש רעד ָאטִינ ,שטַײטס
 רע ד טַײרש ,סיֹורַא ריהט רעטכער רעד ןוֿפ ,ךַיק רעד ןּוֿפ)
 יד "...עגר ַא ףיוא ,לחומ טייז ,עט'תיּבה:לעּכ, :רעװרַא ס
 בָא - ןעמהּומ רעד טִימ ןעמַאװצ רעטּומ

 | .רעטָאֿפ רעד
 (סקנִיל ןוֿפ ןָא טמּוק - ביל 'ר ןּתּוח מ ץ'טִימ ןעמַאזּוצ) = |

 ,העטשעּב ךִיא זַא .טֿכער ְךיֹוא ןיא ,רעטעּפש דלעג סָאד ןוא
 השעמ יד טסַײװ ּוד .ְךיִא ףרַאדעּב ןעגערֿפ רָאנ !העטשעּב ְךיִא
 /  {ןרנ ץטימ

 .רדנטּכלא
 הַעטְׁשעֶּב ךיא ?סָאד טרַא ןעמעװ ,הגאד ַא'ס ,הגאד ַא'ס

 .ךיֹוא

 .ּביל 'ר ןּתּוחמ
 .יֹוזַא ויא םלֹוע רדס רעד .ןדנ זִיא ןדנ ?טסַייה סָאװ

 .רדנסּכלא

 .העטשעּב ְךיִא ;רָימ הגאד  ַארַא'ס

 | ,רעטָאֿפ רעד
 ,חמא םעד ןעגָאז ךייַא לעװ ְךיִא .סָיװעג הָעטשעּב ךיִא ןּוא

 רעצַילּפַאק םּוחנ זַא ,טרעשעּב זיִא .טרעשעּב ןוֿפ טלַאה ְךיִא
 זַא ןיא ןערידוטש לָאז ןהּוז ןַײמ זַא ,ןֿש ַא רענַײמ ןַײז לָאז
 ךיו טלעטַײק יֹוזַא טָא ,ןַײז ךיֹוא ןעטרָאד לָאז לעדַיײמ ןַײז



 טימ ןייז ןתחתמ ךִיז לעװ ךִיא זַא ,ט'מולחעג לָאמַא ךִיז טָאה רימ ,טנַײמ רהָיא .ןעלַאֿפרעֿפ זיא ,טרעשעּב זַא ןּוא .סָאד
 ף.ש ...רעטכָאט ןַײז זַא ,רעצִילּפַאק םּוה

 ,רדנטּכלא ;
 ! רעטָאֿפ

 8 לעב לא

 .רעטַאֿפ רעד
 שימ ךיִא ,טנָאזעג ףכיּת רִיד ּבָאה ְךיִא !טכערעג ,טכערעג

 זִיא .ןעלַאֿפרעֿפ זַיא ,טרעשעּב זַא .ןעכַאז עניֹזַא ןוא םִינ ךיז
 השעמ יד טפער ןיִא ,הלּכ יד טֿכער זיִא ,ןּתוחמ רעד טכער
 .ןדנ ן'טימ

 | .ּביל 'ר ןּתּוחמ
 .ןדנ זיִא ןדנ :זיִא םלֹוע רדס רעד רָאנ .אלימ ,ּונ

 | .לאוטש 'ר
 ןעּבלַאה ןַײק טנַײה .טִינ םִיועג ןיֹוׁש ,רהָיא טהעז ,סָאד

 ךיֹוא וִיא ,טִינ ּביֹוא ןּוא ָאי -- ָאי ,דלעג ןעגעװ טִינ טרָאװ
 .ףיֹוא םהָיֹא רַאֿפ ,טָאג קנַאדַא ,בָאה ךיא .טכער

 ,יײז טֿפּור ,סקנַיל ןוֿפ ךיז שזַײװעּב ןּתּוחֹמ רעטייװצ
 .(ּבָא -- עדִייּב .ןַײרַא לָאז ןִיא ,,גידנעקנַיװ

 - * .העטּומ יד
 ךַיז ןָאק ןעמ זַא !טרהִיֿפעגרעּביא ,(גידנעלייַא ןָא טמוק)

 | ! ןעזָאלרעֿפ טִינ םענִייק ףיֹוא
 ,רדנסּכלא

 .ףיק ןַײכ ןענערּב ךיז ּוטטֿפרַאד סָאװ ! הנאד ַא'ס ,עמַאמ
 .רעטּומ יד

 .(סעויוּפ) ...עשז יו

 .רדנסכלא
 םסִיּב וד ןּוא הּפוח רעד ּוצ דנִיִק ןַײד ןיֹוׁש ּוטסרהִיֿפ טָא

 .טמעלקרעֿפ ןּוא טרעמּוארעֿפ יֹוזַא
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 .רעטּומ !ד
 ,טּבעלרעד ןעמ זַא ,החמׁש ַא יארוַא .טמעלקרעֿפ טַינ רָאג

 | .טָאג קנַאד ַא ןִיא

 : .רדנסּכלא

 ַא םִיּפע ,רִימ ַײּב ןִיא ֿפֹוט םֹויַא .ןִיּב ךַיא ַיװ ,העז טָא
 סע ןּוא ,ֿבֹוט םֹוי רעגידנעקעמש ַא ,רעגִיטֿכַיל ַא ,גָאט-תועיֿבש

 ןּוא סעַײנ ךילהערֿפ גידלַאװגַא ,סעַײנ ַא םִיּפַע ןָא ךיז טּביֹוה

 ּוא יֹוזַא ּוטסיֹּב עשז סָאװרַאֿפ .שינ ךָאנ ןעמ םַײװ -- סָאװ

 גָאט ַא ןִיא ,גָאט-החמש ַא ןַיא טמעלקרעֿפ םּוא טסהֲעג ? גיטעמ

 .הנותח סדנַיק ַא ןוֿפ

 .רעטּומ יד
 ,םִיאנּת ..,לָאמ ַא טִימ םִיּפע יֹוזַא ...דנַיק ןַײמ ,טשינרָאג

 .טנהַעװעגּוצ טִינ ךָאנ ,ענדָאמ םִיּפע .ךָאװ ןייֵא ןַיא -- הּפּוח

 םִינ טסגעמ ,םִיּפע סע ,יקַאט ...הּפּוח ,םִיאנּת ...לָאמ ַא טימ

 .השקשִינ ,ןעטסַאֿפ

 .רדנטּכלא
 ...םִיַנ לָיװ ּךִיא .ןעסע ןוֿפ וטסרער סָאװ ,עמַאמ ,הגאד ַא'ס

 ,עטַאט רעד ןּוא ּוד ,םּוא עדִייּב רהָיֹא טהָעג ךָאװ עצנַאג יד

 ןעגַײװש סָאד טָא ןּוא !טגַײװש רהָיֹא .ןעקלָאװ ַא רעטנּוא יװ

 ךַיז טשִימ רע ,ט'הנעט עטַאט רעד .ןעגָארטּוצרעּבירַא טינ זיא

 זַא ,גידנעצֿפיז ,טסגָאז ּוד רעדָא טסגַײװש ּוד ;טרעשעּב :טינ

 יֹזַא -- גָאט ןַײמ .יֹוזַא טִינ ןָאק ףיא .החמש ַא ןַיא סע |

 .ם:נ ןֹוו ּוד טהעגרעֿפ ךָאװ עצנַאג ַא .םהָיֹא ףיֹוא טרַאװע

 רימ ַײּב ןענעז ןעלגילֿפ :רָימ ךַיז טֿפּוד סע ןּוא -- הַעג ךִיא

 ףיוא ,ןַייר ,ןעשַאװעגסיֹוא ךִיז יֹוט ןיא יװ ,ןעשקַאװעגסױא

 ,החמש זַיא רִימ ַײּב .טּכעלעגֿפיֹוא ,ןערָאװעג ןערָאּבעג ַײנ'

 ךיא סָאװ ,ֿביט םֹוי ַאזַא ,עמַאמ ,טסרעה ,רימ ַײּב זיא ֿוט םוי

 לָאמ ןייֵא .ןעּבָאה טִינ לעװ ןּוא טַאהעג טִיג לָאמנַייק ךָאנ ּבָאה

 ןַײמ ףױא ןּוא .ןעּבָאה ֿבֹומ םֹוי ַאזַא ןעמ ןָאק ןעּבעל ןַיא

 ןערעטש ןעטלעצנּורעגַא טִימ עטַאט ַא םּוא טהעג פוט םוי

 ...טמעלקרעֿפ עמַאמ ַא םּוא טהָעג ,רעצ םענעטלַאהעּב ןוֿפ



 .רעטּומ !ד
 ...ןעֿפלעה ןעמ ןָאק סָאװ ּונ ,סנַײמ ריק

 ,רדנט לא
 ףיא .ן'הנעטסיֹוא ךיז רָימ ןעלעװ ,טדער !טִינ שנַײװש ָאט

 .ּבעיל יז גָאה ךִיא רעֹּבָא .הלּכ רעד ףיֹוא תֹונֹורפח -- סיָװ
 בעיל ךַימ לָאז יז ,ּוצרעד ןעמּוקעג םיֹוק :סָאװ ךָאנ טסַײװ
 ...וצרעד ןעמּוקעג םיֹוק ...ןעּבָאה

 .רעטומ יד
 .ןעֿפלעה ןעמ ןָאק סָאװ ,ּונ

 ,רדנטּכלא
| 

 רימ רהיא טרעטַיּברעֿפ הענֿכה רעד טַימ ,יֹוזַא טָא ,טָא
 ףיֹוא סָאד רהָיֵא טמהענ קילגמוא'נַא םִיּפע ַיװ .החמש ןַײמ
 ;טינ גוט סָאװרַאֿפ ?סָאװ ...ןעלַאֿפרעֿפ ,אלימ ,ּונ :טגָאז ןּוא
 ?ןעמַאוצ רָימ טַימ ןעהערֿפ םִינ ךיז רהָיֹא טנָאק סָאװרַאֿפ
 ?רהָיא ּוצ רהיא טָאה סָאװ

 .רעטּומ יד
 .הלּכ ןַײד ּוצ ,רהָיא ּוצ ןעּבָאה ןעמ ןָאק סָאװ ,רעקנִיּבעִיל

 ..ײ זיא עטדערעּבַא (גידנערעדנע גנּולצּולּפו
 .רדנסּכלא

| 
 ּוטסּבױלג סָאװרַאֿפ .טדער ןעמ סָאװ ,זנּוא סָאד טרַא סָאװ

 ,רָימ יװ ,ןעדער סָאװ ,ענעי רהעמ
 .רעטומ יד

 ?ריד יװ -- טסִייה סָאװ
 ,רדנטּכלא

 ןענוֿפעג טִינ טרָא ןַײק גנַאלןערהָאי ךיז טָאה סָאװ ,לעדַײמ שדי ַא !יז זַיא לעדַיימ ףילרהע'נַא :ריד גָאז ךיא ? טרער ןעמ סָאװ ,ךייַא טָאד טרעמִיק סָאװ ָאט ...יז זיא הלּכ ןַײמ .יז זיא עטלהעװרעדסיֹוא ןַײמ ? רַימ יװ ,טסייה סָאװ
 ,.רעטּומ יד

 11 .עז םינֿכש .טדָאטש ןייֵא ןּוֿפ ןַיא סָאד זַא ,רעקנַיּבעִיל
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 -ענסיֹוא ךָאד יז ןַיא ןעניוא ערעזנּוא ףיֹוא .ךָאד רַימ ןענ

 | .ןעמ טסַײװ -- ןעסקַאװ

 .רדנסּכלא

12 

 -ַאנ ,רעבַײרט.תֹולִיֿפר עגידלע טדעטש-נַײלק ? ןעמ טסַײװ סָאװ

 ךיא םַיײװ -- זיֹוה ּוצ זיֹוה ןּוֿפ םּוא ןעגָארט סָאװ ,רעּבַײװ עשיר
 ..עטדערעּב ַא יז ןַיא .סָאװ

 .רעטּומ יד
 ןעמ זַא רָאנ ,תֹוליֿפר ןַיא תֹוליֿר .ןעֿפלעה ןעמ ןָאק סָאװ

 .עג ךיֹוא ּבָאה ךיא ...ןעמ טהעז ,טרָאטש ןייֵא ןַיא טניואװ

 ...ןהעז

 .רדנסּכלא
 ? סָאװ

 | רע טּומ יד
 ריד זַא .הלּכ ןַײד טַאטש ןַײק טרהִיֿפעג טינ טָאה סע

 ךָאד ןעגָאה עלַא רָאנ .ןעלַאֿפרעֿפ זַיא ,טּפער וַיא ,טלהעֿפעג

 .ַאמ עטַאט ַא ,ּוטסלִיװ סָאװ ,רעקניּבעיל .ןהעועג טרָאטש ןַיא

 ...ומסמהענ לעדיײמ ןעזָאלּוצ ַא :ןעסַירדרעֿפ געמ ןעמ

 .רדנקּכלא
 ףךיא ;טִינ זַא ,גָאז ךַיא !סָאר רהָיא טסַײװ ןענַאװ ןיֿפ

 סָאװ ץלַאמ .יז ןיא לעדַײמ ׁשֵידּוי ךילרהע'נַא .רהעמ סםִַײװ
 -עג טִינ טרָא ןַײק ךַיז טָאה לעדַײמ ׁשֵידּוי ַא .ןעוועג זִיא'ס
 רעד טסַײװ ,סע טָאה ,ןּוהטעג ,סָאװ 'ךִיא םִיַײװ ,סע טָאה ,ןעניֿפ

 לעדַיײמ ןעוָאלּוצ ַא ,ָאי .ךיז טהערדעג ןעמעװ טימ .,לעװַײט
 ןַײז ןעזומ ,טצִיא ןעּבעל רַימ יװ יֹוזַא ,ךעלרַײמ עשִידּוי .ןעװעג
 -עג ןַײר זיא ץרַאה סָאד רָאנ ,תמא ץלַא ,תמא .ןעזָאלּוצ
 סָאװ עלַאמ .ןעבילּגעג לעדַײמ ׁשירּי ךִילרהע'נַא .ןעּבִילּב
 .יייןעװעג זַיא סע

 .רעטּומ !ד
 רימ יװ עצנַאנַא ךָאװ ַא ןיֹוׁש ,ךיד טעּכ ךיא ,רעקנַיּבעיל

 ןָאק ךיא -- ט'הנעט ןּוא םּוא טהָעג עטַאט רעד .ךַיז ןעזירג

 .ט'הנעט רע סָאװ ,ןעגנַערּבסיֹורַא טִינ ליֹומ ןוֿפ



 | .רדנטּכלא
 ןיא) ?רהָיא ןּוֿפ ןעּבָאה ןעמ ליװ סָאװ ?רע ט'הנעט סָאװ

 תיֹוא ,עלַײװ ַא ףיֹוא טּוג יֹוזַא ַײז ,רעטָאֿפ (סקנִיל ףיֹוא רָידט
 | ,.,טּונמּוא רַאֿפ טשִינ םהענ ,עלַײװ ןייֵא

 .רעטָאֿפ רעד
 ..?ןיא סָאװ (ָא טמּוק)

 .רדנסּכלא
 !טינ ריד טלהעֿפעג ענַײמ הלּכ יד

 .רעטָאֿפ רעד
 .טינ ךיז ׁשֵיִמ ךיא :םֹולֹׁשֹו סח

 .רדנטּכלא
 .טרָאטש ןִיא זַיּב ןעמ טרער הלּכ ןַײמ ףיֹוא רָאנ ,םִיָיװ ךיא

 .,.טַאהעג טָאה ,ןעסַאלעגסיוא ןעװעג זִיא ,ןעמ טגָאז ,הלּכ ןַײמ
 ףיא גָאז .יז ויא לעדַײמ ךילרהע ןַײק טשִינ ,ּוג .עטנַאקעב

 ,..!תמא :הּפּוח ןַײּפ רַאֿפ העש ַײװצ ,טנַײה ,ןעדייב ךייַא
 .רעטָאֿפ רע ד

 ?וטסלִיװ עשז סָאװ ָאט
 ,רדנסּכלא

 ךַײז געמ סע רָאנ .תמא ץלַא !תמא :ןעגָאז ְךייַא ליװ ךִיא
 ןעשנעמ ַא ןעזָאל ךָאד זומ ןעמ ?טינ רעדָא ףורעד הטרח
 יי .דנעלע גיד'ארומ ןענעז רעדנִיק עׁשִידּוי .ןעּבָאה הטרח
 .דנָאלּברעֿפ ײװ ,ענעריולרעֿפ יװ ,םּוא ןעקנָאלּב רעדניק עׁשֵיד
 .ערט סָאד ןּומ !ןברּוח ַאזַא ,ןעּבעל טסַיװרעֿפ ַאזַא .עטעשז
 ץרַאה סָאד ;טַאהעג הטרח יז טָאה ...הטרח רעּכָא .ןעפ
 .עטש טשינ רעגנַיֿפ יד ךָאד ןעמ רָאט ...ןעֿפָאלרעֿפ טּולּב טימ
 המשנ עשידוי ַא רהָיא טהעז ...!שזָאל .דנּואװ ס'מענעי ןַיא ןעק
 זיא ץלַא !טֿפלעה ָאט ,ןעלַייהסיֹוא ךִיז ןָאק ןּוא ךיז טג:נ5
 סָאװ עלַאמ .ןַײּפ ןיא טרעטַײלעגסיוא יז זִיא ןַײר רָאנ ,תמא
 ָאק םעד םּוא טהַעג !ךייַא סָאד טרעמיק סָאװ -- טדער ןעמ
 .ניק ערעײא .טִינ טרעה ןּוא טנעז ךַיז ַײּב םיֹורְג ,ןעסַיררעֿפ
 13 געװַא ןעכוז ,עטעשזרנָאלּגרעֿפ עדִייּב -- יז ןּוא ךיא -- רעד
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 -על םעַײנ ַא ּוצ ,סִיּפע ּוצ ןעמוקעג ,טֿכזענסױא ןּוא ךִיז רַאֿפ
 .טרער ןעמ סָאװ ,ךייַא סָאד טרעמִיק סָאװ ָאט .ןעמּוקעג ןעּב

 .רעטומ יד

 .(עגָאז םִיּפע לי

 .רדנסּנלא

 ּבױלג .טינ ןָאק ףַיא ,החמׁש ַא יאדוַא :עמַאמ ,טִינ גָאז
 ָאי ןיא םע .ןירעד רעצ ןַײק ָאטִינ .טינ יֹוזַא ןָאק ךיא ,רימ
 םהָיֹא ןָאק ןעמ סָאװ ,רעצ ַאזַא .רערעדנַא'נַא רָאנ רָאנ ,ָאד

 ..ייֹוזַא טינ ,רהָיא ַיװ ,ֹוזַא טִינ רעּבָא .ןעדערסיֹורַא טִינ
 .(עזיוּפ ערעגנעל ַאנ

 .(הדנסּכלא

 .םינ נַײװש ,עטַאט

 / .רעטָאֿפ רעד
 דַײר עַײנ ,רדנסּכלא ,ןעגָאז רָיד לעװ יא סָאװ ,טסַײװ

 ןעקרעד ךִיא ןּוא .יֹוזַא טסדער ּוד זַא ,טַײצ ַא ןיֹוׁש ,,וטסדער
 אמּתסמ .ענַײמ יװ טִינ ןּוא דער ענַײמ יװ יֹוזַא םִיּפע .טִיג ךיד
 --הטרח .טִינ ךיֹוא ךִיא העטשרעֿפ טנַײה .טִינ ךיא העטשרעֿפ
 רשֿפא .טִינ סָאד טהעז גיֹוא ןַײמ רָאנ .ךַאז עסיורג ַא יארוַא
 .טִינ העז ךִיא רָאנ ,ָאי

 .רדנסּנלא

 ?טשִינ -- טסַײה סָאװ (טהערטשעצ גידנעהעגמואנ

 .רעטָאֿפ רעד
 ןַײז טֿפרַאדעּב טָאה טֿפרַאדעּב .טִינ םִיָיװ ךִיא ,רוציק ַא

 ,ךיא העז .רעהִירֿפ רָאג רָאנ ,טצַיא רָאנ טִינ ןּוא שרעדנַא
 .נָאלּפ םע רָאנ ,ןעטּוג ּוצ ,אּברדַא ,טרעדנעעג ךַיז טסָאה ּוד
 *רעֿפ ךַיז ּוטסָאה .טִינ ךיא םַײװ ,סָאװ .סִיּפע ךיז טרעט
 סָאד ךָאד טלָאװ ,טִינ ןעװ .טרעשעּב אמּתסמ ןִיא -- טּבעִיל
 ךִיא ׁשֵיֹמ .ָאטינ ךִיא ןִיּב -- טרעשעּב זַא ןּוא .ןעֿפָארטעג טינ
 *נַאג ן'טִימ רעדעִיװ רַיד גָאז ןּוא טגָאועג ךַיא ּבָאה .טִינ ךיז
 ַא ןַײז יקַאט לָאז יאולה !לזמ טִימ ןַײז לָאז :ןעצרַאה ןעצ



 .ַאֿפרעֿפ זַיא ,טרעׂשעּב ,ּונ ..?סָאװ אלא ..."דע ידע ןינב
 ...ןעֿפלעה טָאג רָיד לָאז ...ןעֿפלעה טָאג רָיד לָאז רָאנ .ןעל

 .רדנסּכלא
 :טסנָאז ּוד ַיװ ,רָאנ .יֹוזַא טינ ,יֹוזַא טִינ ,רעטָאֿפ ,טֿכעלש

 .טרעשעּב ךיֹוא סָאד ןַיא אמּתסמ ,טרעשעּב

 ייװצ סטכער ןוֿפ ןָא ןעמּוק עזיוּפ ערעגנעל ַא ךָאנ .
 .רעֿפ לעסִיּבַא ךִיז ןעלהִיֿפ ,סִיּפע ןעקרעמעּב .,םי נ ּת ּוח מ
 .(ןעגעל

 ןתּוחמ רעטשרע
 .ילעּב טרָאטש ץנַאג ,םלֹוע רעסיֹורג ַא ,ערה-ןיע ןהָא

 ,םיּתּבה

 .ןתּו ח מ רע טָיַי װצ
 רֿכע ןוֿפ ןערהָאֿפעגנָא .ערה=ןיע ןהֶא ,טצנַאלג דצ ם'הלּכ -

 ,םיל |

 .לאּומׁש 'ר
 ...טָאג קנַאד ַא = |

 : ןּתּוחמ רעטש רע
 ּוצ יײװצ הֹעׁש ַא .טעּפש ַיװ ,טּוג יֹוזַא ךָאד זיא סע ,ּונ

 טהעג יװ ...טֿפױל טַײצ יד ,טֿפיול טַײצ יד ןּוא ,גנַאגרעֿפ-ןּוז
 ?תינעּת רעייַא ,ןתח ,ךייַא סָאד

 .רדנסּכלא
 ןעליװ ןעמּוג ן'טימ .רעװש טִינרָאג ,רעװש טִינ  ,קנַאד ַא

 ...ךיז ףיֹוא ןעמּונעג

 .רעטָאֿפ רעד
 .תמאּב טסַאֿפ רע

 .ןּתּוחמ רעטָיַיװצ
 .ךִילשִידּוי ,ןַעש ץנַאג

 ןּתּוחמ רעטשרע
 18 .ןהעש ץנַאג ,יקַאט תמאּב
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 | ןּתּוחמ רעטַייװש

 *!ּונּכלמ וניֿבָא טַימ ,"אטח-לע, טִימ החנמ ַא ,סָאד טסיײה

 .רדנסּכלא

 ...םִיװעג ףיא ףרַאדעּב סָאד -- "אטח לע, ,יאדוַא ,יאדוַא

 ןּתּוחמ רעטשרע
 .ןעטַײצ ענדָאמ

 .רעטָאֿפ רעד
 ..ןעלַיװ ַײז סָאװ ,טֿפערט -- ןעשנעמ עַײנ

 .ּביל 'ר ןּתּוחמ
 ּבּוטׁש עלוֿפ ַא ןעזָאלעג !טִינ סָאד ךָאד נױט ףָא טמּוק)

 הדח ַא ןיא קעװַא ןַײלַא ןּוא ,ערה-ןיע ןהֶא ,םינּתּוחמ טימ
 .טינ סָאד ךָאד גיֹוט ,דחוימ

 .רעטָאֿפ רעד

 גָא ןעמַאמ רעד וע ןִיהַא ןהֲעג ףרַאד ןעמ -- יקַאט

 .ליטׁש טגָידנע ...ןענערֿפ רַיד לעװ ְךיא סָאװ ,רּונ רַימ

 בָא ןעהַעו - רעטָאֿפ רעד ךָאנרעד ,רעהִירֿפ םִינ תּוח מ י דנ

 .(סטכער ףיֹוא -- גידנעלײַא ,רעטּומ יד .סקנִיל ףיֹוא

 .רדנסּכלא

 -טסעק ענעֿפָא טימ ׁשיט-ּבַײרש םּוצ רעדעִיװ ךיז טצעמ

 .לעלֿפרעּביֹוא יז טנעַיײל ,ףעִירּב עטלַא רעּביא טּבַײלק ,ךעל

 "נַא רָאג .טשִינרָאג טשִינרָאג ,טשִינרָאג :(טסַײרּוצ ןּוא ךִיל

 זייט ייװצ ףיֹוא ...ץרַאה עַײנ ַא .עַײנ ןעלמִיה .ןעגיוא ערעד

 ןייֵאו רעטַײװ ןוא ןָא טציא ןוֿפ ןּוא טצִיא זַיּב .טליימּוצ ןעל

 יא גנַאל יװ (ּבָא םהָיא טגַעל רע ,רעגנַעל רע טלַאה ףעֶירּב

 ןּוא ...רהָאי ןיװצ שקנוּפ ...רהָאי יײװצ ,ןעּבלַאהטרעדנָא :סָאד

 יּוצ יװ .ָא טטנעִייל ...ןעװעג עדמערֿפ רָאג ,עדמערֿפ רָאנ

 סט5ֿער ףיֹוא רָיהט םּוצ ...!ןעװעג זַיא יז טגינַײּפּוצ



 .ײװ ַא חיֹוא ןעמַאמ יד שעּב ,םּוג יֹוזַא טַײז ...!עמַאמ !עמַאמ
 .רעהַא על

 .רעטּומ !ד
 .ןָא טמוק)

 .רדנסּכלא
 רימ סָאד שוּומ ּוד רָאנ ,טִינ טסַאּפ סע ,סַײװ ךִיא ,עמַאמ

 !שרעדנַא טִינ, ןּודט

 .עטּומ יד
 ;ןהּוז ןַײמ ,סָאװ

 .רדנטּכלא

 ,עלַײװ ַא ,הלּכ ןַײמ ןהעז טצִיא ןּומ ךִיא ,רָיד טעּב ךִיא
 ,ךילנעמ ןִיא סָאד .רעהַא ןעמּוק יז לָאז .רעטרעװ ןַיװצ ףיֹוא
 ףַיז יז לָאז ,יװ ךיא םַײװ ,גנַאג-רעטנַיה םעד ְךרּוד ,ָאד טָא
 סיּפע רהָיא ףרַאדעּב ךיא ,ןהעז יז זּומ ךִיא .ןענע'ֿבנגסיֹורַא
 : .ןעגָאז

 .רע טומ יד

 .סואימ ןִיא סע ,ןעמ טהעזרעד רעמָאט רעּבָא

 .רדנטּכלא

 ןּומ ךיא .רַימ הגאד ַארַא'ס ןּוא ןהעזרעד טִינ טעװ ןעמ
 ,ףרַאדעּב ךיא סָאװ ,ןעגָאז לָאמַא ְךָאנ הּפּוה רעד רַאֿפ רהָיא
 ,שרעדנַא טִינ ,עמַאמ ,רָיד טעּב ךִיא

 .רעטּומ ַ!ד
 .ןהעז לעװ ךִיא ,ןענָאק ןעמ טעװ רשֿפא

 .רדנסּכלא
 עב ךיא ,רהָיא גָאז .ןענָאק אקוד לָאז ןעמ ,רָיד טעּב ךיא

 רימ רעדיײא אקוד ,טציא אקוד ,ןעגָאז םִיּפע רהָיֹא ףרַאד
 ,עמַאמ ,רָיד טעּב ךִיא ...הּפּוח רעד ּוצ ןעהעג

 | .רעטּומ יד
 17 ה .החמש ַא יקַאט .ןָאט ןעֿכָילהערֿפַא טיש

 רעמיטש רעד---רעטייוו ,א
9 
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 .רדנסּכלא
 יי: םוג יװ ,ּוטסהעז ,עמַאמ ,ּוטסהעז

 | | .רעטּומ יד

 ...!קִילג טִימ ןַײז עשז לָאז ,ּוטסִיּב רעטַײנעּב ַא יװ ,יקַאט

 .רדנפּכלא
 ךיא .יז גנֲערּב ,םשה ןעמל ,יז גנַערב ;עמַאמ ,עשז הָעג

 - .ןהעז יז זּומ

 /  .העטּומָיד
 .טקנַיל ףיֹוא בָא

 .רעטעֿפ רעד
 ?ּונ (סטֿכער ןּוֿפ טמוק)

 ,.רדנסנלא

 .ןענװַאד החנמ רּונ ףרַאדעּב ךיא ;טַײרג ןיוש ןַיּב ךִיא

 | ?רעטעֿפ ,ןינמ ַא ףרַאד ןעמ

 .רעטעֿפ רעד

 .טַינ - טֿכער (טלעֿפַיימ ׁשנ

 וי ..רדנסּכלא

 ןַײז ץלַא לָאז .ָאי אקוד זַיא ,ףרַאד ןעמ ּביֹוא ? טסַיײה סָאװ

 ,טַײקשִירּוי ךָאנ ,ןעדּי ךָאנ טקנעּברעֿפ ךַיז .ןעדּי ַײּצב יװ

 "ייִא רעד ןיא הנותח ךיא גָאה .ּךַיז טרעגנוהעגסיוא יװ ףַײלג

 עלַא טִימ הנּותח ַא ; ליטדעטש ןעשִידּוי ןיא ,טדָאטש רענעג

 */ג טָאה עטַאט רעד ,רעטעֿפ ,טסַײװ רהָיא ,םיגהנמ עשירּוי

 ףיוא -- ,ענערהָאֿפעגֿפױנוצ ַא ןַײז לָאז הנותח יד ןַא ,טלָאװ

 ךיז ךיא גָאה .רעצריק סָאװ ,ץרוק ןּוא ,עיצנַאטס רענַיײלק ַא

 םיֿפֹוּתּבי ןַײז יקַאט לָאז םע ליװ ךיא .טלעטשעגנייַא סָאד

 םייה רהָיֹא ןיא ,םִיַיה ןַײמ ןִיא ,ָאד אקוד ןּוא "תולוחמּבו

 .ןַײז ןישורק רדסמ לָאז ֿבר רעטלַא רעד ןּוא

 .רעטעֿפ רעד
  רנ ,ּונ



 | ,רדנסכלע
 ,ןַײז ךיוא ךיַא רַאֿפ טעװ ,ּפָאק ן'רעּבירַא טַײּברַא ןַײז שעװ ,דָאװַאז ַא .חנותח רעד ךָאנ טֿפעשענַא ךַאמ ךִיא ,םלהעצ .רעד ךייַא טָאה עטַאט רעד .טדָאטש ןִיא רעּבירַא ְךִיז טּבַײלק ןּוא טקַאּפ םעד שָאל .רעּבִירַא רעהַא יו טּבַײלק ,רעטעֿפ

 ?רעטעֿפ ,א
 .רעטעֿפ רעד

 .נ

 ,רדנסּכלא
 ןַײז טעװ סע ןּוא ןעטַײברַא רַימ ןעלעװ !ןַײז טעװ טַײּברַא

 .ןערער ןעּביֹוהנָא סםעוו ,רעטעֿפ ,רהָיא ןּוא ,מוג ןּוא ףילהֲערֿפ
 ? רעטעֿפ ,גידנעטש רהיא טנַײװש סָאװ

 .רעטעֿפ רעד
 (גנונעװעּבַא טָימ טרעֿפטנע

 .רעטימ יד
 .ןָא טמּוק) = |

 .רדנסּכלא
 ?ָאי ,גָאו ?ָאי

 רעטּומ יד
 .(מָאק ןטימ ּוצ טלעקָאשנ

 .רדנסּכלא
 ?ונ ?ונ

 .רעטּומ !ײד
 ,ערה-ןיע ןהָא ,םֹלֹוע ַארַא'ס ּוטסגָאז סָאװ ,..דלַאּב

 .רעטעֿפ רעד
 ,.,והּוא

 .רעטומ יד
 10 כָאה ךַיא ,תמא םעד רַיד גָאז ךִיא  ,,.עט'תיּכה לעּב יד ןַײז יז לָאז ןּוא רעטסעװש רעד ץלַא ןעּבענעגּבָא ךִיא בָאה



 ךָאד טסַאּפ סע ,ןַײרַא לָאז ןַיא ןיֹוׁש םּוק ,ּונ ...טִינ חֹּכ ןַײק
 .טִינ

 בָא עדִיַי בנ

 | .רדנסּכלא
 םעד גידנעמהענ רעדעַיש ץַינערגַא ,ץָינערגַא

 טגינַײֿפוצ יװ ...טצִיא ןּוא קִירּוצ רהָאי ַיװצ טִימ .(ףעֶירּכ
 ...רעצ ַא ...ןעװעג זַיא יז

 .דנַײרֿפ רעד
 רעטסלעטימ רעד ןוֿפ טכִירעגנּוא ןָא טמוק)

 .ריהמ

 .רדנסּכלא
 -רעד ןעגעקטנע םהָיא ןּוהטעג םָירַא ךָיז טָאה)

 =וק) ...!ןעסעגרעֿפ רָאג .(טרעדנּואװרעֿפ ןּוא טהערֿפ

 ,הגאד ַאס ?ןענַאװ ןּוֿפ ?סָאװ !טסַאגַא יא טָא ךַיז ןעש

 ַײב זַא ,טסואװרעד סָאד ְךיז וטסָאה ּואװ .טַײצ רעד ּוצ יּבַא

 | ?הֹּכּוח טנַײה זיא רימ

 דנַײרֿפ רע ד
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 רעטֿפָאט ס'רעצילּפַאק םּוחנ ַײב, .טדָאטש ןִיא ָאד טרעהעג

 ם ם'הלַּכ רעד רָאנ א ןעמ טֿפּור דצ ןַײד טשִינ ,"הנותח זִיא

 -  .חצ

 .רדנסּכלא
 ךָאד זיא ריד טימ !ןעמּוקעג ןּוא טסּואװעג שַינרָאג טסָאה

 ַא ּוטםִיּב טֶא .לעמיה ןוֿפ יװ ,ּבָארַא טסלַאֿפ ,יֹוזַא גידנעטש

 ,גידנעסיװ טִינ .הּפּוח רעד ּוצ טקנוּפ !רַימ ַײּב טסַאג רערעַײמ

 *עּב :טגָאז עטַאט ןַײמ ַיװ !ןעמּוקעג גָאט הּפּוח ןִיא טקנּוּפ

 .טרעש

 .דנַײרֿפ רעד
 ...לטסהעז טָא

 .רדנסּכלא
 *עג ךיז טסָאה ּוד ּוצ ,ןהעז לָיװ ןּוא רָיד ףיוא קוק ךיא



 .נע ךילרעניא .ךילרעסיֹוא ,ךילריטַאנ !טִינ רהָאה ַא .טרעדנע
 בָאה ךִיא .עגיטציא יד יװ ,טַײצ ַאזַא ןִיא עלַא ךִיז רַימ ןערעד
 עװ .ןערָאװעג שנעמ רעדנַא'נַא רָאג .גיד'ארומ טרעדנעעג ךיז
 רימ וטטלָאװ ,ךִיז ןִיא ןִיּב ךִיא יװ ,ןהעזרעד ךימ שסלָאװ ּוד
 ...שרעדנַא רָאג .שרעדנַא רָאג .טנעקרעד טִינ רשֿפא

 .דנַײרֿפ רעד
 ;ָאט-הפיח ןַײז ןִיא ןתח ַא .ןעּביֹולג טִינ רַיד ןעמ רָאט טנַײה

 יד ,גנַאל -- ןעיניל יד :ץָיה ןיא ַיװ .שרעדנַא ץלַא טהעו
 ,םיֹורג -- סנעטָאש

 ,רדנסּכלא
 ןיּב ךיא ןעװ :קנעדעג ךיא .ץִיה ןִיא יװ זַא ,תמא זָיא םָאד

 ןַײמ ןענעקטנַא .ץָיה ןיא ןענעלעג ךיא ןִיּב ...דנָיקַא ןעװעג
 םיּפע ףיז רע טגעלֿפ ,רעמלַא-רעדײלק ַא ןעגַאטשעג ןִיא טעּב
 ,ןעגנעה ןעּבַײלּב ןוא ְךיֹוה רעד ןיא ןעהיצסיוא הנּושמ יֹוזַא
 ֹוזַא ײװ ,ןהעטשרעֿפ ןעלעװ געלֿפ ךַיא ןּוא ,גידנעלקָאש ךִיז
 ןיא ןהעטש ןָאק יֹוזַא ײװ ןּוא ןעטּמּול רעד ןַיא ךַיז רע טלַאה
 ןענָאק טִינ געלֿפ ןּוא ,רעמלַא רעֿכיוה-הנושמ ַאזַא ּבּוטש ַא
 .ןַײפ סָאד ןִיא ןהעטשרעֿפ טִינ סָאד טָא ןּוא .ןהָעטשרעֿפ
 ףיא ...טּוג גיד'ארומ ,טּוג ,טֿכַײל סָאד ןַיא טצִיא .עטסֿכיל
 זיא ץלַא םִיּפע .טשינרָאג רעדנואװעּב ךִיא ,ץלַא העטשרעֿפ
 םינינמ ףניֿפ ןַײז ןעֿפרַאד סע .ןַײז יֹוזַא ףרַאד ץלַא .ךַילרַיטַאנ
 רעטנּוא ףיֹוה.לוש ןיֿפיֹוא ןהעטש ףרַאד ךיא ,םינתוחמ ןעדוי
 סע ַיװ ,ןהעזרעד ףִיא לָאז ןּוא ...ןעמּוק טסֿפרַאד ּוד ,הפּוח ַא
 לָאז ךיא ןּוא רימ רעּביא עילעטס יד גנּולצולּפ ךַיז טנעֿפע
 תוכַײש לעקיטש ַא ,תֹוֿכַש ַא םִיּפִע טָאה םע זַא ,ןעלהָיֿפרעד רּונ
 .רעֿפ ךיֹוא סָאד ךיא לעװ ,הּפוח רעד ּוצ ,גָאט ןענוטנַײה וצ
 ...גָאט רענרָאמ ַא .ןעד עשז יװ ,ןַײז יֹוזַא ףרַאד סע -- ןהעטש

 ,דנַײרֿפ רעד
 טָאהעג טינ םנֹוזַא לָאמנַיײק .לעמִיּב ַא ...אנקמ ריד ןִיּב ךיא '

 ,םּתסה ןמ ,ןעּבָאה טִינ לעװ ...ןּוא
 ,רדנסּכלַא



 ןיפ

 .ןעּבָאה ןעמ ףרַאדעּב םִייה ַא ,םיכרד עַײנ רָאג ּוצ ןעמּוקעג ןּוא
 י"ד 4 | : ׂן

 | ...ןעהִילֿפמּוא טינ ...ןינּב ַא

 .דנ ַײ ר8 רע ד

 דיא ליואוו .ןָאק סָאװ ,םעּנעי זָיא ליואװ .סָאד ןענָאק עלַא טינ

 .סיֹוא טיֹוּב סָאװ ,םענעי

 .רדנסּכלא
 רעד ?עדַײז רעד טנָאקעג טָאה סָאװרַאֿפ .ןענָאק ןעֿפרַאד עלַא

 ןעכָאה רַימ יװ ,טִינ יֹוזַא רָאמ ןעמ .ןענָאק לעװ ךַי א ?עטַאט |

 -- ןעּבעל טרַא רעונּוא ,ןענהַאּב יד ,דנַאלסיֹוא סָאד .טּבעלעג

 ,ךיז ןעלצרָאװניַא ,םִיָיה ַא ןערהעקמוא ךַיז ףרַאד ןעמ .גונעג

 גנַאל יװ ...רענעלּפ עסיֹורג רָאג ָאה ךִיא ...ןעיֹוּב זיֹוה ַא

 -יי? ןָא ןַילרעּב ןוֿפ ...ןהעזעג טינ ךיז ןעּבָאה רַימ זַא ,םָאד יא

 ?ןָא טלָאמעד ןּוֿפ ...ןערהָאֿפעגקעװַא טסיּב ּוד ?ַאה

 | .דנַײרֿפ רעד
 רָאּפ ַא ,ץרּוק רעּבָא ,ןהעזעג לָאמ ַא ךָאנ ךַיז ןעּבָאה רָימ

 | - .טַײצ טּונִימ

 .רדנסּכלא
 -+י! רעטנַיװ !לַאזקָאװ ןיֿפיוא ָאד ,ךָאד ָאד ...טרַאװ ,טרַאװ

 טלָאמעד יא רָימ טַימ סָאװ ,טסַײװ ...סיֹורַא ןענִיז ןּוֿפ רָאנ

 ? ןעװעג
 .דנַײ רֿפ רעד

 .טלעמוטּוצ ...ןעװעג טמִיּב

 י .רדנסּכלא

 +עּב ןעמּוקעג טלָאמעד סָאד ןיּב ףיא .טלעמוטּוצ יאדוַא |

 ...דנַאלסיֹוא ןוֿפ ןערהָאֿפעג זיִא יז .הֹלּכ עגיטציא ןַײמ ןענעגעג

 ןוא ןהעועג ךִיא ּכָאה ךַיד .טלעמוטוצ ןעװעג יקַאט ןַיּב ךִיא

 -.? ןערהָאֿפעג טלָאמעד סָאד ּוטסִיּב ןענַאװ ןּוֿפ ...ןהעועג טִינ

 .דנַײרֿפ רעד
 .דנַאלטיֹוא ןוֿפ -- ?ךיא

 .רדנסּכלא
 םוא וטסרהָאֿפ סָאװ ...?דנַאלסיֹוא ןּוֿפ ךיוא ? דנַאלסיוא ןוֿפ



 .ואװ -- טִינ ץלַא ריד גערֿפ ךִיא .לָאמַא ןיֹוׁש ךַיז ץ'עז ? רדסּכ
 ?טצִיא ּוטסרהָאֿפ ןִיה

 .דנַײרֿפ רעד
 סַײװ ךיא זַא ,זיא תמא רעד .ןעגָאז ּוצ רעװש ?טצִיא

 .יֹורְג רעד ןוֿפ ךַיז ןעסִירעגסיֹורַא ...רעהַא לַײװרעד .טִינ ןיילַא
 .ליטש רעד ןַיא ןעצִיז ּואװ ץיגרע לָיװ ןּוא טדָאטש רעס
 ,ּונ .לעִיצ םּוׁש ןַײק ןהָא ,יֹוזַא םּתס ,טסהעטשרעֿפ .יֹוזַא םּתס
 רעהַא ךִיא ןַיּב ,ָאד טסִיּב ּוד .זַא ,שנהָאמרעד ךַיז ךַיא ּבָאה
 ?ןעדעירֿפוצ טסִיּב .ןעמּוקעג

 .רדנטכלא
 ָאד ךיז םהענ ךִיא ,טסַײװ .טנעֿכיײצעגסיוא .טּוג יאדוַא

 ;לָאֿפ ...!ךיֹוא םּוק ָאט .דָאװַאז ַא ךַאמ ךיא .טַײּברַא רעד ּוצ
 .העקרעּבִיא ןענָאק רַימ .ןערענעשזניא רַימ ןענעז עדִייּב .רַיֹמ
 ,ןילרעּב ןיא טַײברַאעג ןעּבָאה רִימ !װ ,טסקנעדעג .טלעוו ַא
 ?ץענעמיס ַײב

 6 .דנַײרֿפ רעד
 .ןעװעג טַײצ עליֹואװ ַא

 .רדנטּכלא
 ,..רָימ ַײּב ןיואוו

 ,דנַײ רֿפ רע ד
 ;/  .טִינ סָאד

 ,רדנסטּכלא
 ,טדָאטש ן'רעטנַיה ןענַאד ןוֿפ רעּבִירַא ךִיז ןעּבַײלק רַימ

 זיֹוה ַײנַא ןיֹוׁש .ןַײז שעװ דָאװַאז רעזנּוא ּואװ ,ןקַאט ןעטרָאד
 ,זנוא ַײּב ןיֹואװ ,רָימ גלָאֿפ .גַיטרַאֿפ

 .דנַײרֿפ רעד
 הָענ ךִיא ,ּונ ...ןוֿפרעד ןעדער טִינ לַײװרעד ךָאנ רָימָאל

 ,ןתח ךָאד טסִיּב ּוד ,ןַײלַא ַײז ּוד ...םינּתוחמ יד וצ קעװַא
 ,הּורּוצ ןעזָאל רָיד ןעמ ףרַאד

 ,רדנטּכלא
 .הלּכ ןַײמ רעהַא טמוק דלַאּב .טינ ךָאנ הָעג ,ןַיינ
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 ,דנַײרֿפ רעד
 !רעהַא טמוק ...ַיז

 .רדנסּכלא
 רָאנ ,גירעּבִיא יקַאט ,טָינ יקַאט טסַאּפ סע :דִיא סָאװ ,ּונ

 ןעגָאז םִיּפע ףרַאד ןתח ַא :טסהעטשרעֿפ ...ןהעז יז זּומ ךִיא
 | | .הֹּפּוח רעד רַאֿפ ,..הלּכ רעד

 .דנַײרֿפ רעד
 ןיֹוׁש לעװ ךיא רעּנָא ןעסעִילשעּב גַידנענָאק טִינ

 ןַײלַא ךיז לעװ ךִיא ,ןערהִיֿפ טִינ ןַיהַא ךימ טסֿפרַאד .ןהֵעג
 ' .ןענעקעּב ןּוא ןעלעטשרָאֿפ

 .רדנסטּכלא
 .רעד ּוצ גרַאּכ ַא ריד ךָאנ בָאה ךִיא .ךָאנ ץַיז ,הנאד ַא'ס

 .ּוצנָא סָאװ ןוֿפ ,טינ סַײװ ןּוא ןעגערֿפוצסױא ןּוא ןעלהעצ
 ןּוא .ןעדער ךָאנ רַימ ןעלעװ ,לעסִיּכ ַא ךָאנ ץַיז ָאט ,ןעּביֹוה
 טסעװ ּוד .ןהעגקעװַא טלָאמעד ּוטסעװ ,ןעמּוק טעװ הלּכ יד זַא
 .ןעלעטשרָאֿפ ריד לעװ ךִיא -- הלּכ ןַײמ ןהעז

 .דנַײרֿפ רעד
 ...הלּכ ןַײר ןעק ךִיא

 | ,רדנסּכלא
 ּוטסנעק ןענַאװ ןוֿפ ...?ןעװ ...? הלּכ ןַײמ טסנעק ּוד ...ּוד

 ' ןרהָיא טַימ ךַיז
 .רנַײרֿפ ועד

 רעד ןַיא ןעֿפערט טרָאד ךִיז ןעגעלֿפ רימ .ךִירּויצ ןּוֿפ ךָאנ |
 .עינָאלָאק רעד

 .רדנסּכלא
 ,ץלַא ךָאנ טסִיּב ...טשִינרָאג רימ טסגָאז ןּוא יז ּוטסנעק

 ּוטסָאה יװ .רעטלַאק ַא ןּוא רענעסָאלשעגנייַאנַא ,לָאמַא ַיװ
 ,להיֹוק עװעזָאירעּב ַא ײװ טסיּב ּוד זַא ? ךִיז ןעגעװ טגָאזעג לָאמַא
 - ,טהָילג גָינַעװנִיא ןּוא טלַאק ,ץרַאװש ןעסיֹורד ןּוֿפ ?טסקנעדעג
 ןופ ,ּוטסגָאז ,ןעֿפָאלטנַא טסיּב ּור ?רָיד ַײּב טצִיא טהִילג סָאװ
 טָאז רעדָא ?עֿכילקִילגמואנַא עּבעִיל ַא ?טדָאטש רעסיֹורג רעד



 סָאד ,טסקנערעג ,לעדַײמ סָאד זִיא ּואװ ?עּבעִיל רעֿכילקילג ןּוֿפ
 .רַאמ-רעיֹורט יד ןעלעיּפש רַיד טגעלֿפ סָאװ ,לעדִיימ עדנָאלּב
 ןיא ,,ןילרעּב ןִיא ,טסקנעדעג .ןעצִינעג טסנעלֿפ ּוד ןּוא ןעש
 ? גרוּבנעטָאלרַאש

 | .דנַײרֿפ רעד
 רעװ .יװעל -- ?ןעגיֹוא ענֲעׂש יד טַימ ,עדנָאלּב םָאד ,ַא

 .רעדנִיק רָאּפ ַא ןיֹוׁש טָאה ,טַאהעג הנותח םּתסה ןמ ,טסיײװ
 .רָאטקָאד ַא -- רשֿפא ןּוא רחוס-דלַאװ ַא וִיא ןַאמ רעד ,ףעל

 | .דנטּכלא
 םיװעג סעּומׁש רעד ןיֹוׁש טסַאּפ רָימ רַאֿפ .גּונעג ,ָאנזָאנ

 ט ה ַע גע ...ףיֹורעד ךִַיז טנדָאמרעד גידנעליװ טִינ רָאג .טִינ
 טהעצרעד ,ּונ ...?טִינ יז טמּוק סָאװרַאֿפ (רעטסנעֿפ םּוצ
 ;טנידנעעג ..1טַײצ עצנַאג יד ןעװעג ּוטסִיּב ּואװ ...םִיּפע ּוד

 .דנַײרֿפ רעד
 .ןיינ ?דנַאלסור ןִיא ,ָאד

 .דנסכלא
 .טנעֿפןַיא טגנַערטשעגנָא טקּוקו ...!טגידנעעג טינ
 .םיּפע להעצרעד ,ּונ (עזיֹוּפ) ...?סָאװרַאֿפ (רע ט

 .דנַײרֿפ רעד
 ףיא ....טלעװ עּבלַאה ַא ןעוועגסיוא ...ןעלהעצרעד וצ ךסַא

 ןיב ךיא ןּוא ןיֹוׁש טצִיז ,ךִיא העז ,ּוד .םּוא ץלַא ךָאנ רהָאֿפ
 עשז סָאװרַאֿפ (רע טסנעֿפ ןַײ ב) .ןוֿפרעד טַײװ ,גיטנעק ,ךָאנ
 ?טִינ יז טמּוק

 - ,רדנסלכלא
 ?רעװ

 .דנַײרֿפ רעד
 .,.הלּכ ןַײד ;ךָאד טסטרַאװ ּוד

 .רדנטּכלא
 ,טַײװ דָאנ ןַיא סע ןּוא ,ןערהָאֿפמּוא ץלַא טסגעלֿפ ...זַא-ַא

 ,ןיוׁש ץִיז ךיא ןוא .ןעצעז ךִיז טסלָאז ּוד זַא ,ּוצרעד ,ּוטסגָאו
 .סָאד ןעמ טּבעל יֹוזַא טָא



 .דנַײרֿפ רעד
 ...סָאד ךיו טרעטנָאלּפ יוזַא

 .רדנסּכלא
 שויופ) .סָאד ךיז טרעטנָאלּפ יֹוזַא טָא

 .דנַײרֿפ רעד
 .ןעטרָאג ץ'כרוד ,גּוטש םּורַא ,יז טהָעג טָא ,ךיז טכּוד

 | .רדנסּכלא
 םיֹוק ,ךוט ַא טַימ ןעגיוצעגרעּביא .יקַאט ,חמא ?ּואװ ?ּואו

 !יז ּוטסנעקרעד יֹוזַא יװ .ןענעקרעד ּוצ

 .דנַײרֿפ רעד
 טא ...רעהַא ךיז יז טע'ֿבנג ,דּוט ַא רעטנּוא ןעטלַאהעּב

 | ...סָאד ךַיז טרעטנָאלּפ

 .רדנטּכלא
 ?ךַיז טרעטנָאלּפ סָאװ (ט ס גנַא טי מנ

 .דנַײרֿפ רעד
 .םיגהנמ יד ּכָא ָאד טִיה רהָיא יװ ,ןַיײמ ךיא .טשינרָאג

 רעהַא רָאג יז טמּוק ןעטימ ןִיא ןּוא יז ןעמ .טקעדעב ןעטרָאד

 ...! הּפּוח רעד זִיּב ןהעז טִינ יז ךָאד טסרָאט ּוד .ןתח םּוצ

 , .רדנסּכלא
 ר ףיֹוא טהַעג יז יװ ,טהעז רע) תמא ןַיא סָאד

 - .הָוהט םּוצ סָירַא ךָיז טַיג ,ףיֹורַא סערט)

 .דנַײרֿפ רעד
 =/3 ןַײמ ,הלּכ ןַײד ןהעז דלַאּב ךיא לעװ .ךיֹוה רהֲעװ

 װ הּפוח רעד ַײּב טשרע ןּוא ,ןהָעגקעװַא לעװ ןּוא ,עטנַאק

 ...תחנ ןעּבָאה ןּוא ָךייַא וצ  רעטנהענ ןערַאּפשּכרּוד ךִיז ךִיא

 | | .ַאיסַא
 ערעגנַעל ַא ּבָא ךיז טלעִיּפש ןעמוקנָא רהָיא ַײב .גיטסַאה ןָא טמּוקנ

 ?רעד יא ,דנַײ ר םע ד רעהַירֿפ טקרעמעּכ יז .ענעצס עשימימ

 רעד ךיז שוַײװעּב טֿכיועג ןִיא ,טרעדנּואװרעֿפ קרַאטש שִינ ַײב 6



 טהעז ,ר ד נסּכ לא .סורדרעֿפ ןּוא טַײקטרַאּפשעגנייַא ןוֿפ קוידסיוא
 רע ד .ךיז טרעטנָאלּפרעֿפ ןּוא ןעגָאז םִיּפע לַיװ ,ןערָאלרעֿפ סיֹוא
 ןתח ַא ַײּב ָיװ ,רהעמ םִיּפע טגנערטשעגנָא ךיז טלַאה דנַײרֿפ
 .(ךַאֿפניַא טדער ןּוא ךַילֿפעה ךילנהעװעג רָאנ ,הּפּוח רעד רַאֿפ
 ,דנַײרֿפ רעד
 .גידנעסַירגעּּבנ

 ףעװ ךִיא זַא ,טגָאזעג לָאמַא ְךייַא ּבָאה ךִיא ! ְךייֵא ֿבֹוט לזמ
 רָאנ .יקַאט ךִיא ןיּב .ןַײז טגנידעבנּוא הנּותח רעייַא ףיֹוא
 ,גָילעֿפּוצ ץינַאג

 .ַאיס ַא
 !רהָיא טמּוק ...ןענַאװ ןּוֿפ

 ,.דנַײרֿפ רעד
 ךִיא ןיּב .טדָאטש רעייֵא ןַיא ,ךייַא ּוצ טעשזדנָאלּברעֿפ יװ

 דנַײרֿפ עשּוג עטלַא ןענעז רַימ .םהָיֹא ּוצ טסעג ןִיא ןעמּוקעג
 ּוצ ךייַא ,ןעטרַאװ ןעזָאלעג ןיֹוׁש רימ רע טָאה .םֶהָיֹא טִימ
 .ער טֿפרַאד רהיא ,דנַיװשרעֿפ ןּוא ךייַא ךַיא רָילוטַארג .ןהעז
 .טקניל ףיֹוא טהעע .ןַײלַא ןַײז טֿפרַאדעּב רהָיֹא ,ןעד
 טשרע ךיז רימ ןעהעז .הָיהט ן'זִיּב טִימ ןעהעגַיַיז
 -- ערעדנַא'נַא רָאנ ,יד טִינ ןַײז ןיֹוׁש טעװ רהָיֹא זַא ,רעטעּפש
 ןיֿפיוא גנַיר-ןישּודק ַא טימ ןיֹוׁש ,ןעװעג הּפּוח רעד רעטנוא ןיֹוׁש
 .עזיֹוּפ ערעגנַעלַא ּבָש .טִינ ךִיז טהָימעּב ..,רעגנַיֿפ

 .ַאיטַא
 !רעּבעִיל ,טלָאװעג ּוטסָאה סָאװ

 .רדנסּכלא
 .טלָמװעג בָאה ךיא סָאװ ,טִינ ןַײלַא ןיֹוׁש םַײװ ךִיא

 | .ַאיסַא
 .,.גנולצולּפ ,ַארוש ,רָיד טימ זִיא טָאװ

 ,.רדנטּכלא
 ןעװעג זַיא גָאט רעגיטנַײה ןּוא ןעװעג ךָאװ עניטכיל ַאזַא
 בָאה ךיא ,ןעֿפורעג ךיא ּבָאה ךִיד ןּוא רעגיד'לוט-םוי ַאזַא



 .ּוצ ןוֿפ ,סּולֿפרעּבִיא ןוֿפ ךיֹוא -- ןעגָאז טֿפרַאדעּב םִיּפע רָיד
 ,.,סטוג לעיֿפ

 ,.ַאיטַא
 ...?ןהעשעג לָאמַא טִימ ןִיא סָאװ ?טרָיסַאּפ סָאװ טָאה

 .רדנסּכלא
 "ֹּבֶא ןעװעג ןיּב ךיא .טשִינ ןַײלַא םַײװ ךיא ...טשִינרָאג

 טָאה סָאװ ,ץלַא ןּוֿפ ,לָאמַא םעד ןוֿפ טלַייטעגּבָא ,טצינערגעג
 | ...םִינ -- טצִיא ןּוא ...טקנערקעג רִימ

 .ַאיס ַא

 ...ַא-- א

 | .רדנסּכלא
 רַיד טלָאװעג ןּוא ןעֿפורעג רָיד ּבָאה ךַיא ...תֹועט ַא טסָאה

 יװ ץלַא בָאה ךַיא זַא ,טשינרָאג רַיד ּוצ ּבָאה ךִיא זַא ,ןעגָאז
 ...ןענהָאמרעד טִינ לָאמנַיק לעװ ןּוא .ןעטעגרעֿפ

 -  .ַאיסַא
 ךָאד ךַיז ןענָאה רַימ ?רעדעיװ סָאד זִיא סָאװ ּוצ  ,ַארּוש

 ,הּפּוח דעד רַאֿפ ,טציא ּוטסלַיװ .טגינַײּפעג לעַיֿפ יֹוזַא ןיֹוׁש
 | ...רעדעַיװ

 .רדנסּכלא
 החמש ןּוֿפ ,ןערעװ רעסעּב לָאז סע ,טלָאװעג ּבָאה ךַיא

 ןַײלַא ןיֹוׁש ךיא סַײװ טצִיא ןּוא ,טלָאװעג סָאד ךִיא ּבָאה
 ךיז טָאה סִיּפע ,ןערָאװעג גירעיורט לָאמַא טִימ ױזַא ...טינ
 טעװ סַאװ ,ןַײז סָאד טעװ סָאװ ...טרעטנָאלּפעגנָא יֹוזַא ָאד
 | ,..טנַײה ּוליֿפַא זַא ,ןַײז סָאד

 .ַאיס ַא

 זַא ,טסנרע רָיד גָאז ךַיא .רדנסּכלַא ,טִינ יֹוזַא גיֹוט סע
 יא לעװ ,גָאז -- ןּוהט ךִיא ןָאק סָאװ ,ּונ .טַינ יֹוזַא גיֹוט סע
 ,ּבעָיל רִיד ּנָאה ףיא :טגָאזעג ריד ָּנָאה ךיא ,טסַײװ ּוד .ןּודט
 ןָאק רהעמ ?ּךָאנ ּוטסלָיװ סָאװ .ּבעִיל ךִילקרִיװ רָיד ּכָאה ךַיא
 סע סָאװ ,טַימרעד ןּוהט טצִיא ךִיא לָאז סָאװ ,ּונ .טִיִנ ךִיא
 יװ ,טסקנעדעג !ףיֹוא רעה ,רעטרעשעּב ,רעּבעִיל ?ןעװעג זִיא



 טעװ הּפּוח רעזנוא ןּוֿפ גָאט םעד ןִיא זַא ,טגָאזעג טסָאה ּוד
 יװ ,טצַיא ןעציז רימ יװ ,העז ןּוא ,ןהעגרעֿפ טִינ ןּוז יד
 ,ףיֹוא רעה ,ַארּוׁש ...םילֿבא

 ,רדנסּכלַא
 .(ףיֹוא ךַיז טרעטנּוש

 ,..םִינ ןעמ רָאט יֹוזַא ,יאדוַא ,יאדוַא

 .ַא יס ַא
 .עּב ךַיד - ךָאנ ןָאק ךיא ?וטסלִיװ .ךִיא ןָאק ךַאז ןייֵא

 קירוצ ןעמוק ןיוש ,טניה וליֿפַא ןָאק ךיא ..!ןעַײרֿפ
 הֹלּכ ַא .ןַײז טִינ הּפּוח ןַײק םעװ סע ,טהֲעג :ןעגָאז ןּוא םִיָה ַא
 ליװ סע ןּוא ןעמָאנ ןעטֿכעלׁש ַא טִימ ,ךיא ןִיֹּב םּומ ַא טִימ
 ...טַאהעג הטרח .טִינ ןתח רעד רַימ

 .רדנסּכלא
 ...ווטסדער סָאװ ...!ַאיסַא

 .ַא יס ַא
 רָאנ טסַײװ ּוד ,רָיד רַאֿפ ןַיײר ןיּב ךיא ...ףיֹוא רעה ָאט

 ןַײד ,ךיא ןיב עטרעשעּב ןַײר ...טצְוא ןִיּב ךיא ןַײר יח ,טינ ,
 ...הלּכ

 ,רדנסּכל א
 ...עּבעִיל !ַאיסַא

 .ַאיסַא
 ,יד .ּבעיל רַימ ּבָאה ...גיטֿכיל רעדעִיװ זַיא סע ,וטסהעו

 ַא ויא טציא .ָאטינ טצִיא ןיֹוׁש זַיא ,ןעװעג לָאמַא זַיא סָאװ
 .רעדנּוה טימ ,לעמיה םענעֿפָאנַא רעטנוא ןּוא ..,ַאיסַא עַײנ
 ענַײמ עש'רכח ַא ןַײז שדקמ ךַימ ּוטסעװ ,םּורַא ןעדּוי רעט
 ןעּבָאה סע יװ ,ןהעזעג ּבָאה ךִיא ןּוא טַאהעג הנותח טָאה
 .יטש עטֿפירעג טרעהעג ןּוא ,הּפוח רעד םּורַא טכיל טנערּבעג
 רשֿפא ךיא לעװ שנַײה .טנַייװעג ףיא ָאה ,גידנעגנַיז ןעמ
 תייא ןעקיק לעװ ףךִיא ןּוא .ַארּוׁש ,קִילג ןּוֿפ -- ןענַײװ ְךיֹוא
 .יצ טעװ ץרַאה סָאד ןוא ןעגיֹוא עטֿכַײֿפ עסיֹורג טימ רַיד
 29 | ,..דַיײרֿפ ןוֿפ ןרעט



 .רדנסּכלא
 ...!ַאיסַא !ַאיסַא

 -ילֹּכ יד ןּוֿפ ןעלעִיּפש סָאד ךַיו טרעה סטכער ןוֿפ

 .(שיורעגןעשנעמַא טִימ טשִימעגסיֹוא ,רמז
 .עמהּומ !ד
 .הָיהט רעטסלעטַימ רעד ןוֿפ ןָא טמּוק)

 .רעטּומ !ד
 ןָא טּביֹוה ןּוא ַיָיז טהעזרעד ,סקנַיל ןוֿפ טמּוק)
 .ןעפִילח

 עמהּומ יד
 .ןעמּוקעג ןיֹוׁש ןענעו םירמז-ילּכ יד ;רעֿכִיג ,ףעלרעדניק

 ,סואימ זִיא סע ,קעװַא רעֿכִיג הָעג ,עקנַיסַאח הָעג

 .רעטּומִיד
 .0לַאה ןיֿפיֹוא ץַאיסַא טלַא 8

 ,..ענַײמ ל'רעטֿפָאמ ,ל'רעטֿכָאט

 - - .עמהּומ ײ!ד
 .עקנַיּבעִיל ,רעֿכיג ןיֹוׁש עשז הָעג

 | .ַאיסַא
 | (גידנעהעגּבָא)

 ף..ןעגיוא עטכַײֿפ עסיֹורג םִימ ,עשז קנעדעג ,ַארּוש

 .רדנסּכלא
 ...! ַאיסַא |

 .גנַא הרָאֿפנ



 ,טקא רעטייווג

 .קלָאֿפ רָאּפ ןעגנוי ןּוֿפ זיֹוה םעַײנ ןַיא תֹופרּב עבש
 ,לַאז עסיֹורגַא
 סקניל ףיֹוא .טַײצ-להָאמ רעד יא ,רעמיצ-סע ןִיא ,סטֿפער ףיֹוא
 .'נֲא דנורגרעטנַיה ןִיא .ןַײרַא טעניּבַאק ןַיא טרהִיֿפ סָאװ ,רָיט ַא
 .עדנַארעװ ַא רָיט ן'רעטנִיה .סיֹורַא ןעטרָאג ןִיא רִיט:ןעֿפָא
 .רעּבִיא ךַיז שזַײװעּב סָאד .רֹוּכש ףִילשִידוי זַיא םֹלֹוע ֿבֹור סָאד
 -- .ןעגנּוגעװעּב יד ןִיא ץלַא רַאֿפ רעגינַעװ רָאנ ,ןעדִײר ןִיא טּפיוה





 - ,הנַײרֿפ רעד
 לָאז ץױעּביא טַײצ ערעגנַעלַא ןִיָילַא םוא טהָעע
 .ּביל 'ר ןּתּוחֹמ
 .הנּותח ןד ןוֿפ םענייַא גידנעלמרּומ ןָא טמוקו
 : ,םינוגנ

 ...חֹוכרב ענש ַאוַא טינ טקנעדעג קָאדָארָאה רעזנוא ...! תֹוכרּב ץש ַא ףיֹוא םינינמ רעיֿפ זַא ,טַײצ-להָאמ ַא ןִיא סָאד שָא
 | ?ַאה ...ןַײֿפ רָאג ,ןַײֿפ

 ,דנַײרֿפ רעד
 ,ןַײֿפ ץנַאג

 | ,ּביל 'ר ןהּוחֹמ
 ,ןעדעירֿפוצ שִינ ,ףיא העז ,סִיּפע טנעז רהָיא

 | ,דנַײרֿפ רעד
 ...ְךיֹוא ךִיא

 ,ביל 'ר ןתּוחמ
 ?טסַײה סָאװ

 ,דנַײרֿפ רעד
  ש.,טסַײה סָאד טָא

 ,ּביל 'ר ןּתּוחמ
 {ֿורק ןַײק טַינ שזיוש ...1יֹוזַא

 .דנַײרֿפ רעד
 ?ֿבורק ַא סנעמעװ

 | וצּביל ר ןּתּוחמ
 !רצ ס'הלכ ןוֿפ רׂשֿפא ,ןַיימ ְךִיא

 | ,רנַײרֿפ רעד
 ,טִינ ףיֹוא ...דצ ס'הלּכ ןוֿפ

 .ּביל 'ר ןהוחֹמ
 ..,יוזַא םּתס ,סָאד טסִייה
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 ?יייֹוזַא םּתס

 .ֿביל 'ר ןהּוחמ
 יי.סָאד טסיײה ,ןעמּוקעג

 .דנַײרֿפ רעד
 .גידנעגָאוֿכָאע

 ...ןעמּוקעג

 .ּביל 'ר ןּהּוחמ
 יייהנותח עדמערֿפ ַא ףיֹוא

 .דנַײרֿפ רעד
 :ייהנּותח עדמערֿפ ַא ףיֹוא

 ..ֿביל 'ר ןהּוחמ
 ?סָאװ ּוצ ,ךַיז טגערֿפ

 ..דנַײרֿפ רעד
 .דיא 'ר ,הּורּוצ דָימ טזָאל

 .ּניל ר ןּתּוחמ
 זא ,רָא: ךִיא ּבָאה טרעהעג םורָאװ (עזיז םנ ..אלימ ,ּונ

 ןוֿפ ,לָאמַא ןוֿפ ךָאנ רֿבח ַא סיּפע סינתח סעד טנעז רהיא

 ירבח א סִיּפע ףיֹוא רהָיא טנעז ם'הלּכ רעד ןּוא ,ןערידּוטש

 ...ןעמ טרער ֹוזַא

 .דנַײרֿפ ועד
 ?ןעמ טרער ּואװ

 .ּביל ר ןּתּוחמ
 ,הנותח ַא וָיא סע זַא .טרער ןעמ ? ןעמ טרער ּואו ,טמייה סָאװ

 ןעמ :װ ,טרעה טָא !ןעדּיי ָאהָא .ןעדַער ןעדּוי .ןעמ טדער

 ...דלַאװג ַא רָאג תֹוֿפרּב עֿבש ַא .טרער

 .טמערַאעג ןָא ןעמוק רעצילּפַאק םּוחנ ןוא רעטָאֿפ רע דו

 .סלָאז זירענִיא יז טירּפשּוצ סָאװ ,םלו עינַא ַײז רעטניה

 .רעצִילּפַאק םּוחנ
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 יגיוש וַיא טציא .םינּתוחמ תמאּב טציא ןיֹוׁש רַימ ןענעז



 ןיא יװ .ןּתוחמ ,טלעקעלֿפרעֿפ ,ןעלַאֿפרעֿפ ,רָימ רהָיא טהעטשרעֿפ |
 ,לָאנ ַא טָימ ,עצרמּב :טהעטש קוסּפ

 .רעטָאֿפ רעד
 ;ןעּבָאה הטרח רעצימע ליװ םינּפ ַא

 .רעצילּפַאק םוחנ
 טנורּפ .שי'רחוס טַינ ןִיא ,רָימ רהָיא טהעטשרעֿפ ,הטרח

 .עג לָאז םעדייֵא ןַײמ ,טִינ לָיװ ןהוז רעד וַא ,ןעּבָאה הטרח
 ...םַײװ ךיא ...ךייַא טרַא סָאװ ?ןּתוחמ ,רהָיא רעּכָא .ןַײז דנוז

 ,ץרעיוא ןעּבָאה ,רָימ רהָיֹא טהָעטשרעֿפ ,דנעװ
 ,רעטָאֿפ רעד

 ,רֶער עטסוּפ ןַײק ,ןּתוחמ ,טִינ טדער
 | | .רעצילּפַאק םוחג

 ,ןעמעש וצ סָאװ ָאטינ ךיז זיא םע ,רָיֹמ רהָיֹא טהָעטשרעֿפ
 ,רימ טימ טעודַירּכעג טַײצ עצנַאג יד ךָאד ךִיז טָאה רהָיֹא

 .רעטָאֿפ רעד
 ,ןתּוחמ - ,ע8ֿ

 | .רעצילּפַאק םוחנ
 טָאה ,רעטֿפָאט ןַײמ ּוצ טַאהעג תונעט טָאה רהָיא .סִיײװ ןעמ

 | ,טַאהעג תונעט רהָיֹא

 ,ּביל 'ר ןּתּוחמ
 | .(גידנעהעגוצג

 ...ךיז ןעגַירק םינּתּוחמ ,ט"זמ |

 .רעטָאֿפ רעד
 ,רהָיֹא טדער סָאװ .םֹולִׁשֹו סח

 ' .רעצִילּפַאק םוחג
 ,שנעמ רעגיטַײז ַא ,אּברדַא ,טגָאז .טִינ ּוצ ,רצ ס'נתח טרַאנ .עג ךיז טָאה ,רהָיֹא טגָאז ,אּברדַא .ךִיז גירק ךִיא .ָאי ,ָאי

 . ,ביל 'ר ןּהּוחמ
 .םוחנ 'ר ,ךַאזײטָאג ַא

4 
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 .רעצילּפַאק םּוחנ
 ,רהָיא טגָאז סָאװ .טנָאז טלעװ יד סָאװ ,טרעה טָא ,ַאהַא

 : ?ןַאמ רעגנּוי ,לשמל |

 .דנַײרֿפ וע ד
 ?סָאװ ּוצ ?סָאװ

 .רעצִילּפַאק םּוחֹנ
 ?ךּודש רענַײֿפ ַא ,ךּודש םּוצ רהִיא טגָאז סָאװ

 .דנַײרֿפ רע ד
 4םינ םרעֿפשנע ןּוא ןעלסקַא יד טַימ טקִירדצ

 | .ּביל 'ר ןּתּוחמ

 ןיא ןעטְאש ןיא היחמ ַא .ןַײרַא ןעטרָאג ןַיא ,םלּוע ,טמּוק

 ."פַאק םוחנ ,ועטָאֿפ ןטימ ןעמַאווצ ּבֶא טהָעגע .ץיה ָאזַא

 ..םִינּתּוחמ ןּוא רעצִיל

 םינּתוחמ ,ַאיסַא ,רדנסּכלא :ןָא טמּוק עזיוּפ ערעגנעל ָא ףָא

 *רָאג ןיא םיֹורַא עטצעל יד ןעהעג ןַײװֿכעלסַיּב .סעט'תנּתּוחמ ןּוא

 .(ןַײרַא ןעמ
: 

 | .רדנסּכלא
 ;!ןַײלַא רָאג טי

 .דנַײרֿפ ןעד
| 

 טלעמוט רעּבָא ,ןעטרָאנ ןיא םלֹוע רעד םיֹורַא טשרָאקָא

 יי ָאֹד

 | .רדנסּכלא

 םִיּפע ,ךיא העז ,טםִיּב ּוד ןּוא ,החמש ַא ךָאד זיא סעי

 ' .טגעלעגֿפיוא טפעלש

 | .דנַײרֿפ רעד
 גידגעטש ןענעז ,ךיא יװ ,עניֹוזַא .לָאמ ַא ךיז טֿכַאמ סע ,ָאנ

 "קערש ַא .םִייה .החמש רעדמערֿפָא ףיֹוא טנעלעגֿפױא טכעלש

 .ץיה עּכַיל



 ,רדנסּכלא
 ןעסיורג ַא רעּבִיא ןעמואוושעג לָאמ ַא ןִיּב ךִיא .טכיל םיַא

 ?ןעװעג טלָאמער ,ַאיסַא ,ּוטסִיּב ּואװ ..,ךַײט ןעׁשִיסּור
 .ַאיס ַא

 ?רעּבעִיל .ןעוו

 | ,רדנסּכלא
 ןיּב ךיא .ענדָאמ זִיא טָא .עדמערֿפ רָאנ ,עדמערֿפ רָאג ךָאנ

 | ...:עדמערֿפ רָאג -- ןּוא ןעװעג טסיּב ּוד ןּוא ןעװעג
 םַאח .עּבּולַאּפ רעד ףיֹוא ןעֿפָאלשעג ןִיּב ְךִיא ,ךַיא קנעדעג

 ,ךילנהעװעג ,רהָיא טסַײװ ...ןעגרָאמהִירֿפ ַא ןיא ףיֹוא ךִיז ךיא
 םִיּפע .ףיֹוא ךיז טּפַאח ןעמ ןעװ ,ףָאלש ןוֿפ םִיּפע ךָאנ טּבַײלּב
 .ןעניוא יד רעּבִיא ןעגנעה ךָאנ טבַײלּב ץענ לעקִיטש ץריק ַא
 .יֹוא יד ,טּפַאחעגֿפיֹוא ענדָאמ םִיּפע ךיז ךַיא ּבָאה לָאמ סָאד
 ןּוא טכַײל יֹוַא ןּוא .ךַאװ -- ףכיּת ,ןיֹוׁש ןּוא טנעֿפעעג ןעג
 רָאג ןעֿכַאװ ,םּתסה ןמ ,יֹוזַא ...דיײרֿפ רעכילרעניא ַאזַא טימ
 ָאה ךיא סָאװ ,ךַאז עטשרע יד ןּוא .ףיֹוא רעדניק עניײלק
 םולֿפרעּבִיאנַא .טכַיל םיַא ,טֿכיל -- ןעװעג ןַיא ,טלהָיֿפרעד
 .ילנהע םִיפע ךִיא ּבָאה ,ץייװש רעד ןַיא ,רעטעּפש .טֿכיל ןוֿפ
 ןיא טנייה טָא ןוא סעֿכילנהע רונ רעּבָא ,טּנעלעגרעּביא םעֿכ
 ןיא סָאר ןיא רשֿפא ,טלָאמעד יװ טקנוּפ ,ױזַא רעדיװ סָאד
 .יֹוזַא סָאר ןַיא רימ רַאֿפ רָאנ ,יֹוזַא טָינ ץתמא

 | ,דנַײרֿפ רעד
 .קרַיװ רעדנַא ןַײק ָאטִינ םִיװעג ןיזׂש זיא ןעֿכַאז עניֹוזַא ןִיא

 .רע'תמא רעד רַאֿפ טסלַאה ןַײלַא וד סָאװ ,רענעי ץוח ַא ,טַײקֿכיל
 ןיטולחל זנוא ןוֿפ רענייק ןיוש טסייװ -- טינ ןעװ ,םורָאװ
 | .,.טשִינרָאנ

 . .רדנסּכלא
 ? טשִינרָאג ,סָאװרַאֿפ

 | .דנַײרֿפ רעד
 . ניה ןּוא טַײקֿפילקריװ ןיי ַא גיֹוא ןַײד טהעז רעמָאט לַײװ

 87 -ֿפילקרַיװ ַא ךָאנ ָאד זַיא ,אֿפּוג רהָיֹא ןִי א רֶשֿפא ,רהָיא רעט ;



38 

 יד אקוד ןּוא ,רענעי ןוֿפ ךּוּפיה רעד שקנּוּפ ,ערעדנַאינַא ,טַײק

 .ָאט ...טש'רמולּכ טסהעז ּוד סָאװ ,ענעי טִינ ןּוא ע'תמא יד זִיא
 !? תֹועט ןַיא רדסּכ ,תֹועט ןַיא רדסּכ רִיִמ ןעּבעל רעמ

 ,רדנטכלא
 .יֹוזַא ןעטֿכַארט ּוצ ארומ ַא רָאג זַיא סע .המיאינַא זיא

 .דנַײרֿפ רעד
 ןעמוקעג גילעֿפּוצ ןַיב ךיא זַא ,טסהעז .ךַימ ּוטסהעז טָא

 ָאד ןעֿפָארטעג ןּוא ליטדעטש ןַײלק ַא ןַיא ןעהּורּכָא ,רעהַא
 ,םּוג זיא ,טהעז גיֹוא ןַײד סָאװ ,תמא זִיא .הנּותח ןַײד גַילעֿפּוצ
 ..,? טִינ -- רעמָאט ןּוא

 .רדנסּכלא
 !טִינ רעמָאט ,טסַײה סָאװ

 .דנַײרֿפ רעד
 .גילעֿפוצ טָינ רעמָאמ

 | - .ַאיסַא
 .ףיֹוא טרעה ...טרעטנָאלּפרעֿפ רָאנ ןיֹוׁש ךִיז טָאה רהיא

 .דנַײרֿפ רעד
 ןעלעִיצ עסיװעג ךיא ּבָאה רעמָאט 3 גילעֿפוצ טינ רעמָאט

 .ןיּב רעמָאט ,רָיד ּוצ ענֹונ ןעמּוק ןַײמ ןַיא רעמָאמ ,ַײּברעד
 ?רָיד ןעגעג ןעמּוקעג ךיא

 .ַאיס ַא

 םעּב ךִיא ,ףיֹוא טרעה ?עדִייּב ָאד רהָיא טרעטנָאלּפ סָאװ

 .ךייַא

 ,רדנטּכלא
 ןיא ?רַימ ןענעג -- ּוד ןסָאד טסַײה ַיװ ?ּוטסדער סָאװ

 2 | ? סָאװ

 =עדנַא'נַא זִיא ,ךִיא טִינ זיִא ..,יֹוזַא םּתס ךָאד ןעדער רַימ

 .לשמל ,ףךייא ןעמהענ .רער



 .ַאיטַא
 ?ךִימ סָאװ ּוצ

 | | ,דנַײרֿפ רעד
 סיּפע טֿכַאמעגכרוד ךָאד רהָיֹא טָאה טָא !לעיּפשַײּב סלַא

 ...ן'טימ ןענַאטשעג הּפּוח ַא רעטנּוא ,ֿבֹוט םֹוי ןעגַידלַאװג ַא
 .לארשיו השמ תדּכ ,יֹורֿפ ַא -- גָאט רעטרעִיֿפ ,ןעמרעשעּב
 -ןּוז םעד ןּוֿפ טכיל םעד טימ טלהַארטשעּב יקַאט רהָיא טנעז
 ,ָאי סָאד טסהעז ּוד ?טלהעצרעד רע ןעֿכלעװ ןוֿפ ,ןעגרָאמהירֿפ
 !גיֹוא ןַײר דנִילּב ןַיא רשֿפא ןּוא .םּתסה ןמ

 , יאיסַא
 ...!ףיֹוא טרעה

 : ,.רדנסּכלא
 6.סָאװ ּוצ ,קזֹוח טסֿכַאמ וד ?ָאד וטסדער סָאװ

 רעצַילּפַאק םּוחנ
 1 .(ריהט ןִיא

 שעלַײװ ַא רעהַא רּונ טמּוק ...!ףלמל המוד ןתח ...!ןתח
 .ןעּבָאה ךייַא ףרַאד ןעמ ,טמוק

 '.דנַײרֿפ רעד
 .קזֹוח ןַײק טִינ ךַאמ ךִיא

 | .רעצילּפַאק םּוחנ
 .ןעטעּב טזָאלעג ךייַא טָאה ןעמ ,םִירייַאו

 .רדנפּכלא

 .דנַײרֿפ רעד
 ,זיא תמא ...רָיד טרַא סָאװ .טכערעג ּוטְסִיּב ,ףֹוס לֹּכ ףֹוס

 ' ,..גיהור ַײז .טסהעז ּוד סָאװ

 .רדנסּכלא
 .(בָא נידנעלַיװ טיע
 .שעויופ ערעגנַעלַאנ



 ..ַאיס ַא |
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 .ַאיס ַא
 ?ומסלִיװ סָאװ ,ּונ

 .דנַײרֿפ רעד
 .,,מׁשָינרָאג לָיװ ךִיא

 טי: 5 .ַאיס א

 !ןעמוקעג וטסִיּב סָאװ ךָאנ
 .דנַײרֿפ רעד

 .טינ סַײװ ךיא יח ,טוג יֹוזַא ;טינ סַײװ ךִיא
 יי .ַאיסַא

 ,קעװַא רהָאֿפ

 .רנַײרֿפ רעד
 .ןיהּואװ ָאטינ

 .ַאיסָא
 ץלַא ןיוש ךָאד ויא סע !ָאד ךיז טּוהש סָאװ ,רענַײמ טָאג -
 טימ רימ ףיֹוא ּוטסָאה סָאװ ָאט ,זנוא ַײב טגידנעעג ןעװעג
 !ףיֹוא רעה, :ןעצעירשעג רַיד ּבָאה ךַיא ?ןעטָאשעג ףעֶורּב
 וטסמהענ ..."הנותח גָאה'5 .,,רהעמ טשינ רִימ ּבַײרש ,ּבָא דַײנש
 ,ןמעוקעג הנּותח ןַײמ ּוצ טסַאנ ַא ...ּבָארַא ןַיילַא טסמוק ןּוא
 ?וטסלִיװ סָאװ ,רָימ גָאז ,רערהיֿפרעטנואינַא

 ,דנַײרֿפ רעד
 ...ַאיסַא ,טסנערֿפ ּור ענדָאמ יװ

 .ַא יט א

 .ןַײז ָאד םעװ רָימ טִימ טָאװ ,טסּואװעג ךָאד טסָאה ּוד
 רעזנוא ּוצ ןעגנַאנעגּוצ זִיא ןהַאּב רעד רעדייַא ךָאנ ,טסקנעדעג

 =-סנעטָאש עטלַא, ,רָימ טִימ טנעגעזעג ךַיז ּוטסָאה ,לישדעטש |
 ,"ףיֹוא טהֲעג ןוז עַײנ ַָא ,ןעדנִיװשרעֿפ -- טגָאזעג וטסָאה

 .ךיז ןענעגעועג סָאד טָא טּוג קנערעג ךִיא

 ףִיֹא גָאה ךַיז ןַיא ןּוא טרַאװעגּנָא ךימ טָאה ,רדנסּכלא



 .ןהָעג הּפוח רעד ּוצ םהָיֹא טימ לעװ ךִיא זַא ,טפואועג ןיֹוׁש |
 א ...ןעגנַאגעג יקַאמ ךיא ןַיּב .טגָאועג רַיד סָאד בָאה ךיא
 ;ץלַא יװ ,ןַײז טִיִנ ךיא רָאט סָאװרַאֿפ .(עזיופ ערעגנעל
 טָאה לעדַײמ ׂשִירּוי ַא .ןעוװעג זיא עמַאמ ןַײמ יװ ,ןַײז לָיװ ְךִיא
 ןָאק ךיא .ויֹוה ַא טָאה ,ןַאמ ַא טָאה ,רעדנִיק טָאה .,,הנותח-

 שירּוי ַא ךַאז-רקֿפה ַא ןערָאװעג .ןעװעג זִיא סע יװ ,רהעמ טשִינ
 ,טלעװ ַא טרהענעּב .סיֹוא טצונ ןּוא טמּוק ,לָיװ סע רעװ .לעדַיײמ
 ןענעז ןָא רהָאי 15 ןוֿפ .גיטשרּוד ;יּבייַא ,טַאז טִינ לָאמנַײק
 ןּוא טמּוק ;לָיװ סע רעװ ,טמּוק .טֿכַאמשרעֿפ ןעפִיל יד רִימ ַײּב
 .קיטשרעֿפ ַא ,רעּביא רערעדעי שזָאל ׁשֵא ...רעּביא םִיּפע טוָאל
 םָאד ןיֹוׁש .ךַיז טּבַײלק ןּוא ךיו טּבַײלק סָאד ןּוא ,ךיֹור ןעט
 ײװ .ףַאז-רקֿפה ןַײק ןַײז טינ רהעמ ךיא ןָאק .טרעּכױררעֿפ ץרַאה
 .ןַײז ךיא לָיװ עמַאמ יד

 | ,דנַײרֿפ רעד
 -  ..ַאיסַא ,ךילגעמ טינ ןיֹוׁש זָיא סע

 .ַאיסַא
. | 

 .ןעּצָאה וצ בעיל טרעהעגֿפױא רַיד ךִיא גָאה רַאֿפרעד טָא
 .םָאה טָאװרַאֿפ ? ןענהָאמרעד רדסּכ סָאד רַימ וטסגעלֿפ סָאװרַאֿפ
 סָאד ןעֿכַײרטשמיוא טנָאקעג טִיִנ ּוטסָאה סָאװרַאֿפ ,ּוד -- ּוט
 ןַא ,גונעג זיא סע ...ענעלַאֿפעג ַא ףיֹוא יו ,רימ ףיֹוא טקוק ןעמ זַא ,דנַײֿפ םּוקעּב ךִיא .ףיֹורעד ןעסעגרעֿפ  ,עגיררעהַירֿפ
 .,לָיװ ךיא ןעמעװ ,רעד טמּוק םע זַא ןּוא ןַײלַא סָאד םִיָיװ ךִיא
 ,האנש  ַאוַא :רִימ ַײּב ןַײצ יד ףיֹוא טֿפִיג ךִיא להָיֿפרעד ,ןעדנּואװ עמלַײהרעֿפ טִינ ןיא ןַײרַא רעגנַיֿפ רַימ טגעל ןּוא
 ,..ךיז ןִיא להָיֿפרעד טַײקגיטֿפַאהלעקע עכילדנַײֿפ ַאזַא

 | .דנַײרֿפ רעד
 ,םיײװ ךִיא

 .ַאיסַא
 ךִיא !ענדָאמ יז .שוי18) טנָאקעג טִינ וטסָאה סָאװרַאֿפ

 טלָאמעד ןהעועגסיֹוא וטסָאה ךָאד ןּוא .קעװַא ר .ד ןּוֿפ ךָאד ןַיּב
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 ...ךִיא זַא ,ןעטלַאה

 הנַײרֿפ ועד
 ?ונ

 .ַאיס ַא
: 

 קִירּוצ ןּוהטעג םִיר ַא טִינ ךיז רעיש טנעמָאמ ַא ּבָאה ךיא זַא

 .רָיד ּוצ

 ,דנַײרֿפ רעד
 !ַאיסַא

 .ַאיסָא
 -עג ךִיא ןַיּב ...עדנּוקעס ןייֵא ,טנעמָאמ ןייֵא רּונ רעּבָא

 - ן'רדנסּכלא ּבעִיל ּבָאה ךיא ...םִיָיה ַא ,רעהַא קירּוצ ןעמּוק

 ,ןָאק רע סָאװ רַאֿפרעד ,ּבעיל םהָיא ּבָאה ךִיא ,יֹוזַא טינ קּוק

 ןָאק רע .ןעמעלַא רַאֿפ ,רָיד רַאֿפ רעכעה טהעטש רע סָאװ
 ?ינַא ,ֹױרֿפ גנוי-הלּכ ןַײז יא ןִיּב םהָיֹא רַאֿפ ,ןעֿכַײרטשסױא
 ,..לעדיײמ ׁשֶידּוי ךילרהע

 | .דנַײרֿפ רעד

 +/גסיוא טִינ דיֹוא טָאה רע :ַאיסַא ,ןערַאנ ךיז טסלַיװ

 .ןעֿכָארשש

 / .ַאיסָא
 ּוד טצַײר סָאװ ּוצ !ןעמּוקעג ףָאנ וטסיּב עשז סָאװ ָאט

 -עג להָיֿפעגרָאֿפ ַא ּבָאה ךייא .ןעסעּומש ענַײר טימ טצִיא םהיא

 פידנעהעגֿפױֹרַא בָאה ךִיא זַא ןּוא .ןעמּוק טסעװ ּוד זַא ,טַאה

 ןּוא ...הנותח ןַײמ ףיֹוא טסַאגַא - ּוד :לוק ןַײד טרעהרעד

 ןַײמ טימ ךיא הָעטׁש ,טכַאנ ַאוַא ןַיא ,המּוח ן'רעטנּוא ָאנרעד

 הַעטׁש ךִיא ןעמעװ טִימ טִינ סַײװ ךִיא ןּוא ַײּכרעד ּוד ןּוא ןתה

 יה ןַײז טינ ךיא ןָאק סָאװרַאֿפ ...רעהעג ךיא ןעמעװ ּוצ ןּוא

 ;לעּבַײװ ׁשֶידּוי ךילרהענַא ,לעגַײװ ׁשידּוי ךַאֿפניײַא'נַא ,עלַא

 .רעימ ןִיּב ךיא ; רהעמ טִינ ךִיא ןָאק ,רעהִירֿפ יװ יֹוזַא

 .רדנסּכלא
| 

 גביל 'ר ןּתּוחמ ן'טימ ןעמַאזּוצ עדנַארעװ רעד ףיֹוא ףורַא זיא 2



 ןיֵא י ס ַא ןהעזרעד טָאה ,ןַײרַא ןעטרָאג ןיא קִירּוצ ךִיז טזָאל רעֿכלעװ
 .(ַײרַא לָאז ןִיא גַיטסַאה טמּוק ,דנַײ רֿפ ן'טִימ
 ,ַא יס ַא
 | .גידנערעדנע:ָא שג

 ןיא יװ ,טקיטש סע .ץַיה ַאזַא זיא טנַײה .דעימ ןִיּב ךִיא
 ?ַאה ;ןעגער טנַײה ןַײז םעװ סע ...קַאז ַא

 | .רדנטּכלא
 טנָאז .שויֹוּפ ערעגנַעל ַאנ .ָאי ,אמּתסמ ; טִינ םִײװ ךִיא

 ךָאנ טנעקעג ךַו טָאה עדַייּב רהָיֹא ,ךייַא טעּב ךִיא ,רָימ
 טנעגענעּב רִיר ּבָאה ךִיא תעשּב ןּוא ...דנַאלסיֹוא ןַיא רעהִירֿפ
 ןערהָאֿפעג ןהאּב ןעּבלעז ןיא רהָיא טימ ּוטסִיּב ,לַאוקָאװ ןיֿפוא
 - .גױעּב ...נעװ ןעצנַאג םעד ,סָאד טסייה ...רעדנּוזעּב ...ןּוא
 : ?סָאד טסַיײה יו ? רעד

 | .ַאיסַא
 .  צטִינ קנעדעג ךִיא !

 .רדנסּכלא
 ? סָאר טסַייה ַײװ

 .,הנַײרֿפ רעד
 ,טדָאטש ן'רַאֿפ רָאנ ,געװ ןעצנַאנ םעד טִינ .רעדנּוזעּב

 | ,ךיז טנעגעזעג טרָאטש ןַײד רַאֿפ
 == .רדנסּכלא

 ?טדָאטש ןַײמ רַאֿפ -- טסַיײה סָאװ ?טדָאטש ן'רַאֿפ סָאװרַאֿפ

 .דנַײרֿפ רעד
 ,אצֹוי ןּוא ךיז טנעגעזעג .רָיד הגאד ַארַא'ס

 ,רדנסּכלא
 ןַא ,טֿפערעג טסיּב וד ...! ןהעטשרעֿפ ּוצ ןָא טִינ ּביֹוה ְךִיא

 .רָאנ ןיטןלאל" .ןהעטשרעֿפ טשינרָאג ןעמ ןָאק -- םִינ ּביֹוא
 ,ַאיסַא ;םּוק !טּוגמּוא רַאֿפ טׁשִינ םהענ (ד נַײ רֿפ םּועע .טשִינ
 ,עלעקנַיװ גיהּור ַא ּואװ ץיגרע ןענַיֿפעג ןעלעװ רימ .רָיד טעּב ךִיא
 43 ןעלעװ ןעטרָאד רשֿפא ןּוא .ןַײלַא ןעזָאל זנּוא לָאז ןעמ או

= 



 ראה

44 

 ךיא הַעטשרעֿפ ,יֹוזַא לַײװ .ןעדערֿפױנוצ יא סע יװ ,ךַיז רַימ
 בָא ןע הע עע .טׁשִינרָאג ןיטולחל ,טשִינרָאג

 6זיוּפ ערעגנַעלַאל

 .דנַײרֿפ רעד

 ןעציז טבַײלּב| לָאז ץרעביא טירמ ערעֿכִיז םִינ טָימ םּוא טהָעגנ
 סיֹורַא םַאזגנַאל רע טהָעג לעסִיּב ַא רעטעּפש ;לעקנַיװ ַא ןַיא לימש
 .(ןעטרָאג ןִיא
 */ 8 רעד ןּוא עמהּומ יד ,רעטּומ יד ןָא ןעמּוק סטכער ןוֿפ
 .(רעט

 .עמהּומ !ד
 .ךיז שעװערָאהעגנָא ,טָאג קנַאד ַא

 .רעטּומ יד
 .ןַײז דנוועג לָאז רעטכָאט ןַײד ַײּב טצִיא

 -י .עעמהּומ יד
 2 ..ןעוו טסַיײװ רָאנ ,םלֹוע לש ּונֹוּבר ,יאוולה

 .עמַאמ יד
 טָאה עדעי ,השקשִינ .ןעּכעג טעװ טָאג ,םֹׁשֹה הצרי םא

 .ןעטרעשעּב רהָיא

 .רעטומ ײ!ד
 ,גַײשש ַא ןִיא יװ ,יז טלַאה .טִינ ץיגרע ןַיא יז טזָאל רע זַא

 הנותח טִינ עדָאמ ןַײק ןיֹוׁש זַיא ןעטַײצ עגיטנַײה .ּֿושי ןֿפיוא
 .ןהעז ןעזָאל לעדַײמ ַא דַיז ףרַאד .םינכרש ךרוד ןעּכָאה ּוצ

 ,רעטעֿפ רעד

 .גידנעהעגמוא)
 .ןיינ  ,ואל

 .עמהומ יד
 טרער רע זַא ,רעטרעװ עגָיצנייַא ץלַא ,רעטסעװש ,יֹוזַא טָא

 רע ןּוא ןענָאװ קעװַא טהעג ,טשנעּב טָאג ןַא ןּוא .ָאי  ןיֹוׁש

 | ,םִינ טרָאװ ַא טדער



 .רעטּומיד
 ןּוא רעהַא ןעבַײלקרעּבִיא ךיז טלָאז רהָיֹא ,לָיװ רדנסּכלא

 ,טרָאטש ןיא ןַײז רהָיא טעװ .טיֹוּב רע סָאװ ,דָאװַאז ןַײּב ןַײז
 | .ךּודׁש ַא ןעַֿאמ ךיז טעװ סע

 .עמהומ יִד

 .יאוולה

 .רעטומִיד
 לעמיה ןיא טָאג ןייֵא .טוג טִיִנ ...םִיּפע זִיא לַײװרעד ןּוא

 טעװ ןעמָאנ רעּבעִיל ןַײז סָאװ ןּוא ןַײז טעװ ָאד סָאװ ,סַײװ
 .ןעזַײװ ָאד

 .עמהומ יד
 טדער טדָאטש

 ,.רעטּומ !ד

 .רעגניצ עזַײּב יד ,יַא

 .רעטעֿפ רעד

 4. ָא--טָא

 .רעטּומ ;!ד
 טרַא סָאװ, :רע ש'הנעט זנּוא טִימ .ּךִיּבענ םהָיא סָאד טקנערק

 ַײּב ,סַײװ עמַאמ ַא ,םַײװ ךיא רעֹּבָא "!טִינ טרַא רִימ ?ךייַא
 .ןעגנַאגעגרעּביא סָאד טלָאװ .טמעלקרעֿפ ץרַאה סָאד זִיא םהָיא
 טלָאװ דניק ַא ;ךיז טסעגרעֿפ -- טּבעל ןעמ ,ןעּבעג טלָאװ טָאג
 .'נַא טרעשעּב יא .ןערָאװעג רעטלע ןעטלָאװ יז ,ןעמּוקעג
 ןיוׁש .ַײניס ףיֹוא ןעמ טרער ,ןַײז טִיִנ לָאז העש יד ,קילגמּוא
 ,סעַײנ ַא רָאג

 .עמהומ !ד
 !סעַײנ ַא רַאֿפ סָאװ

 .רעטּומ יד
 ,ַײז ַײּב ךיז טוהמ סע סָאװ ,ַיז טסַיײװ רהָאי רעטּוג רעד

 .רעד ןּוא טנַײה טמּוק ביל 'ר ןּתוחמ רעד .רעדניק יד ַײב
 49 יעג ןיא סָאװ ,ןַאמ רעגנוי רעד זַא ,השעמ עצנַאגַא טלהעצ



 רע וַיא .ןתח ...רענעזעװעג ַא סעיסַאח וַיא ,טסַאג רעד ,ןעמּוק
 .עג לָאז ,יז ...ןעֿפורעג טִינ םהָיֹא טָאה רדנסּכלא ,ןעמּוקעג
 רָאנ .ןעטנַאקעּב ַא טימ ַיװ ,ךִיז יֹוזַא םהָיא טִימ זִיא ,ןַײז דנוז
 ןעמ טדער ,םשה ךּורּב ,עטדערעּב ַא ןַיא יז ,ךָאד טסַײװ ּוד
 .סָאװ טסַײװ רעװ ןיֹוׁש

 .עמהיומ יד
 ו ָאװ ְךָא ?ןעמּוקעג רע ויא עשז סָאװ ךָאנ

 .רעטּומ יד
 ןעוהט יז סָאװ ןּוא ןעליװ ַײז סָאװ ,סַײװ רעװ !טסַײװ רעװ

 סע רדסּכ ,ַײז ַײּב ךױ טהערד סע רדסּכ .רעדניק ערעזנּוא
 .טנָאועג רָימ טָאה ץרַאה סָאד ַיװ ,וטסַײװ ןּוא .ךַיז טהערד
 העש ַא רשֿפא ,ךָאד טסקנעדעג ּוד ,רימ טלהעצרעד רדנסּכלא
 דנַײרֿפ רעשּוגַא ,ןעמּוקעג זָיא טסַאגַא -- :הּפּוח רעד רַאֿפ
 רָימ טָאה .זיא רע ּואװ ,טסּואװעג טָינ טָאה רע סָאװ ,רענַײז
 ןּוא ,סָאװ רַאֿפ טִינ ןַײלַא םַײװ ךִיא ,ןעסִירעגּבָא ןעצרַאה ןַיא
 .איֿבנ ַא ןִיא ץרַאה ַא יייוטסהעז .טָא

 .עמהּומ !ד
 ?ןעמוקעג רע ןיא עשו סָאװ ךָאנ

 .רעטּומ יד
 ?ןעמּוקעג רע זַיא עשז סָאװ ךָאנ

 זַײװפעלסַיּב ןָא ןעמוק ךָאנרעד ,רעטָאֿפ רעד ןָא טמּוק םענ
 .(עויֹוּפ .סעט'תנּתּוחמ ןּוא םינּתוהמ
 - .העטָאֿפ רעד

 .םּונ טִינ ןִיא םע יֹוא ...םּוג טִינ זַיא סע ,עינעה

 | .רעטומ יד

 .יןעּבעג טעװ טָאג ,השקשינ

 .רעטָאֿפ רעד
 .ןָא ףיא םהענ ,טֿכער וַיא ,יֹוזַא טרעׁשעּב -- אמּתסמ ,ונ

 .עמהומ יד
 .ןענַאד ןּוֿפ ןערהָאֿפקעװַא לָאז רע ,םהָיא גָאז 46



 ,רעטָאֿפ רעד
 ןירעגעװש ,דנַיק ַא ָ!יװ טסדער

 ,.רעטּומ !ד
 : ,דנִיק ַא יװ רָאג

 : .רעטָאֿפ רעד
 ןוא סָאװ טִינ סַײװ ךַיא זַא !ןעסַיײה סָאד רַימ ןענָאק ײװ

 טִינ ןעֿפַאז עניֹוזַא ןּוֿפ ןעטַײצ ערעזנּוא ןִיא ןעּבָאה רַיִמ .ןעוו
 .ןהעזעג טִינ ערעדנַא ַײּב ןּוא טַאהעג טִינ ךיז ַײּב ,טסואוװעג
 עדלִיװ ,ןעטַײצ ערעדנַא ןוָיא סָאד סָאװ ףערט הָעג טנַײה
 | .ןירעגעװש ,ןעטַײצ

 .עמהּומ !ד
 ...ךודש רערעַײט ַא ,ןעדער ּוצ סָאװ ָאטַינ

 .רעטָאֿפ רעד
 ס..ןישודקו הּפּוח ,רָימ וטסהעטשרעֿפ ,רּונֹׁשַא ,..ׁששש

 ...ׁשׁשש !טִינ ןעמ רָאמ

 .רעטעֿפ רעד
 !ענעדּוי ,יַא

 ןתּוחמ רעטשרע
 | .גידנעמּוקנָא)

 .ןַײז דנוועג לָאז ,ןתח רעזנּוא ןעגָארטּוצ
 ןּתּוחמ רעטִייװצ

 ;:.! ןעדעררעביא ןיֹוׁש ןעמ ףרַאד .סָאװ עלַאמ
 / .ןּתּוחמ רעטשרע

 ,ךיז םדער ןעמ
 .רעצילּפַאק םּוחֹנ
 | .(עטעֿפ ןיֿפ י 1 אג

 / צ.:רעדַער ַא ןִיא טָא
 .רעטעֿפ רעד
 ,(סּורדרעֿפ טיש

 : .ךַא

 47 .געויופג
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 .דנַײרֿפ רעד
 .ָא טמּוק)

 .רעט ָאֿפ רע ד
 .ןרעגנוא יװ םהָיא טִימ ךַיז טֿפערש

 .דנַײרֿפ רעד
 ,סיײה רהֲעז

 .רעטָאֿפ רעד
 :..? ןעציה עניֹוזַא ךיֹוא ןענעז תֹומֹוקמ ערעייַא ןַיא

 .דנַײרֿפ רעד
 ...עסיֹורג .רהֲעז ְךיֹוא ?תֹומֹוקמ ענַײמ ןִיא

 | .רעטָאֿפ רעד
 ?יֹוזַא סָאד ןַיא סָאװרַאֿפ

 '.דנַײרֿפ רעד
 .טסיײװ רעװ

 | .רעטָאֿפ רעד
 ,אמּתסמ ,ךָאד ןעסַײװ עטרעלקעגֿפױא !טסַײה סָאװ

 - .דנַײרֿפ רעד
 .טִינ ,אמּתסמ

 .רעמטָאֿפ ועד

 רעד)
 .הּביס יד טִינ ךיֹוא ןעסַײװ עטרהעלקעגֿפױא ...ו?יֹוזַא

 םעד םּורַא טלעגנַיר ,רעטנהענ לָאמַא סָאװ טמּוק םלֹוע

 ףערּפשענ םּוצ ּוצ ּדָיז טרעה ןּוא הנַײרֿפ םעד טימ רעטָאֿפ

 " ,(טַײקגירעגַײנ רעסיֹורג טימ

 .דנַײרֿפ רע ד

 והֿבס יד ,טמוק יז סָאװרַאֿפ רעּבָא ,ןעמ טסַײװ הּבס יד

 .טינ רענַייק טסַייװ סָאד

 .רעטָאֿפ רעד
 ..תיטרפ החנשה :סָאד ךָאד טסייה



 | ,רעצילּפַאק םוחנ
 ;טהַצֿש קוסס ןיא יו .ןימאמ ַא ,עינַאּפ ךָאד רהָיא טנעז

 ,..ץרא יֿבׁשֹוי לּכ ונימאי

 ,רעטָאֿפ רעד
 ! ןהיז ןַײמ טימ ןעמַאזּוצ טרָידוטש סָאד טָאה רהָיֵא

 ,דנַײרֿפ רעד
 ,דנַײרֿפ עטּונ ,םירֿכח ,ָאי

 .רעטָאֿפ רעד
 ,טנעקעג ךיֹוא אמתסמ ךָאד רהָיֹא טָאה רּונׁש ןַײמ ןּוא

 | ,דנַײרֿפ רעד
 ,..יאדוַא ,יאדוַא

 ,רעטָאֿפ רעד
 ,..טרידוטש סָאד רהָיא טָאה ּואו

 .רעצִילּפַאק םוחנ
 ,זִירַאּפ ןִיא -- יז

: 

 וןעװעג ךיֹוא זַירַאּפ ןיא ,סָאד טסיײה ,רהָיֹא טנעז
 , ,ךנַײרֿפ רעד

 ;..ךיֹוא זִירַאּפ ןִיא

 .רעטָאֿפ רעד
 ןַײמ ּוצ טסַאנ ּוצ ןעמּוקעג סָאד רהיֹא שנעז טצִיא ןּוא

 : ? ןהּוז

 .דנַײרֿפ רעד
 ,יֹזַא םּתס .טסַאג ּוצ טִינ ןּוא טסַאג ּוצ

 - .רעטָאֿפ רעד

 ג ?ױזַא םּתס

 | .דנַײרֿפ רעד
 49 ...ןינעינַא סִיּפע ָאד ּבָאה ךִיא .יֹוזַא םּתס טי ןּוא יֹוזַא םּתס

 ,רעפושש רער---רעפייוו ,א
4 
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 .רעטָאֿפ רעד
 .?דָא-סטֿפעשענַא -

 יי יא .דנַײרֿפ רעד

 -יטִינ םָאר דיא טפעשעג ןַײק ,ןענָאז ךייא ךיא לָאז יװ

 יי | | .רעטָאֿפ רלד

 !ןינע'נַא רָאנ ,טֿפעשעג ןַײק טינ

 .רעצִילּפַאק םּוחֹנ
 ...17 ןינע'נַא

 .דנַײרֿפ רעד
 יי

 טַײצ ַא ...טהעטשעֿב רע סָאװ ןיא ,ןעגָאז ךייַא ןָאק ךיא -

 / רעדָא ץלַא ןִיּב ךיא .ליטרעטש ׁשֵידּוי ןַײק ןהעועג טשינ

 .םדעטש עשירוי עסיורג יד ןַיא רערָא ,ןערוי ןוֿפ טַײװ רָאג

 | ...טלָאװעג יז טָאה

 . .רעטּומ ס'הלּכ !ד

 .טגידנעסַײררעּביא ,ןעטרָאג ןּופ טכירעגמּוא ןָא טמּוק)

 יװ ,ךעלרעדניק ערעזנּוא יז ןעצִל ךעלעּבַײט ַײװצ יװ

 } .ךעלעּבַײט

 - -רעצִילּפַאק םּוחנ

 :ןַײרַא ךיז יז טסַײר ,טגנַערּברעֿפ ןעמ ,טציז ןעמ ...אּבה ךּורְּב =

 | - יייךעלערנַיה ,ףעלעבַײט

 | .רעטּומ ס'הלּכ יד

 - .טמעׂשרעֿפ ּבָא ךַיז טקּורג

 | .רעצִילּפַאק םּוחג

 +.?טלָאװעג רהָיֹא טָאה סָאװ

 | .דנַײרֿפ רעד

 ענַײלק ןַיא ןענעל ןעדּוי יװ ,ןהעז טלָאװעג יא ּבָאה

 "דעטש םיורג ןַײק טינ ,ןעדּוי ע'טּוׁשּפ ןהעז טלָאװעג ,טרעטש

 83 םעּומש ַאזַא ךיא טלָאװ טדעטש עסיורג יד ןַיא .עשִימ

 א .ךיא ,ךיז רַימ ןעצִיז ,ְךייַא ַײּכ ,ָאד ןּוא ,ןעּבָאה טנָאקעג

 םױא ףימ טשרָאֿפ רהָיא ןּוא ,םינּתוחמ ,רהָיא ןּוא ,טסַאג

 ייירימ ַײּב ןהָעגרעד םּורַא ןעטנִיה םִיּפע טלַיװ ןּוא



 - .רעטָאֿפ רעד
 / .ןעגעלרעֿפ?

 ..,רהָיא טדער סָאװ

 ויי .דנַײרֿפ רעד
 זיא סע .הליע ןַײק טינ םֹולׁשְו סח יא סע ,ןעדּוי ץּבעַיל

 ,רעדמערֿפ ַא ףֹוס לֹּכ ףֹוס ןִיּב ךִיא םּורָאװ ,יֹוזַא טּוג רָאנ
 ן'רעיול ןּוא ןעשרָאֿפ רהָיֹא טזּומ ,רעגירעּביא'נַא רָאנ רשֿפא
 וצ סָאװ טִינ ךייַא ָּאה ךִיֹא רָאנ ...ןהעגרעד ןעלעװ ןּוא
 ..,םינרָאג ירמגל ךייַא רַאֿפ בָאה ךיא ,ןעקעדטנע

 :י .רעטָאֿפ רעד
 ..,טונמוא רַאֿפ טִינ טמהעג ,ךייַא טעּב ךיִא

 | ,דנַײרֿפ רעד
 טקוק ָאט ,החמׂש ַא זִיא ךייַא ַײּב .הגאד ַא'ס  ,הגאד 'ַאס

 יזַא םתס ,תמאּב ךייַא גָאז ךיִא ,יֹוזַא םּתס .טִינ רִימ ףיוא
 .ץּבַא ַײּכ ןּוא דנַײרֿפ ַַא ַײּב הנּותח יא םע .רעהַא ןעמוקענ
 ןיּב ,הנותח ַאזַא ּוצ תֹוכָׁש ַא ךיֹוא ךָאד ךיא ּבָאה ,רעטנַאק
 ןּוא ,ןעדּוי עּבעיל ,חמשמ ךיז טַײז ,ךייַא הגאד ַא'ס .ָאד ךִיא
 | ...הלּכןתח טהֲעג טָא .טִינ רימ ףיֹוא טקוק

 .(רעטנומ ןּוא טמערַאעג ןָא ןעמוק ַאיסַא ןּוא רדנסּכלאע
 .רדנסכלא
 .הנַײרֿפ םוצ נַידנעהענוצצ

 .נעּבָאה ,םלֹוע םּוצנ !רעּבעִיל ,טונמוא רַאֿפ טשִינ םהענ
 ןיא רעטָאֿפ רעַײנ ןַײמ ,רעטּומ ,רעטָאֿפ .(ךִיז םּורַא םֶהָיֵא ניר
 השט תדּכ טַאהעג הנותח ...ֿבֹוט לזמ !ןעדוי !רעטּומ עַײנ
 .ןענַאטשעג הּפּוח רעד רעטנּוא תודָע רַאֿפ .טסַאֿפעג .לארשיו
 יד טרעהעג .יֹורֿפ ַא רַאֿפ דנִיק ׁשֶידּויַא ןעװעג שדקמ ןוא
 סע ונוצמ :ךיֹוא טציא ַײז ךיא רעה טָא .ֿנר ןוֿפ תֹוכרּב
 תואושנה תא ונל ריתהו ,תוסוראה תא ונל רסאו ,תוירעה
 ידע ןינּב ונממ ונל ןיקתהו ...ןיִשודקו הּפּוח ידי לע ונל
 רעיא טּפעלשענמוא ךיז טָאה רּוחֹּב רעקָאדָארָאה ַא ..."דע
 ?} .טרענלַאװענמּוא ךִיז טָאה לעדיימ רעקָאדָארָאה ַא ,טלעװ רעד



 רעטנוא -- ןעדוי ּוצ ,םִיַיה ַא ,ןעמּוקעג קַירּוק ןענעז ַײז רָאנ

 ,ןַאמ רעד ,ךִיא ,ךייַא רַאֿפ תודע ךיא גָאז ,ןענַאטשעג הּפּוח ַא

 תידֲע ךִיא גָאז ,ןעװעג שדקמ ,רוי ַא .יװ ,יורֿפ ןַײז טָאה סָאװ

 "וי ,טרעה זיז זַיא דנִיק ׁשִידּוי ךילרהעינַא :ןעדּוי ,ךייַא רַאֿפ

 -. ײֿפוא ,רָימ ןענעז ןעשנעמ עטַײנעּב ...!יױרֿפ שֵידוי רׁשֹּכ ַא :ןעד

 ..וֿבֹוט לזמ :ןעדוי ,זנּוא עשז טגָאז !עטּבעלעג

 / .םלֹוע
 ש..ֿבֹוט לומ {נֹוט לזמ

 ,טנ א ה רָא 82



 ,מקא רעמירד
 ,לַאז עּבלעז יד
 ,םּורַא ןעכָאװ עֿכַילשע ןיא





 ןעציז ביל 'ר ןּתּוחמ ,רעצילּפַאק םּוחנ ,רעטָאֿפ רעד
 רעד ַײז ןעּנענ ;טֿפעשעג ןוֿפ ןעדער ןּוא ׁשֵיִט ןרעסערג ןיַײּב
 םּוצ ;שִיט ןעטַיײװצ ַא ַײּב -- ַאיסַא .ן'ר ד נ ס ּכ ל א טִימ רעטעֿפ
 םַײּב ךַיז טלַאה דנַײרֿפ רעד .ּוצ טשִינ ךיז יז טרעה סעּומש
 .(םלֹוע ןעשליּבסנַאמ

 | .רעטָאֿפ רעד
 רעד ןיֹוׁש ,רעּבירַא ְךיֹוא ,ה"ּב ,ןיֹוׁש זִיא ןימרעט רעד ןּוא

 .ַײּבעג ַא ,ןעגידנע ןעמ ףרַאד ן'ּביל 'ר טִימ ...ׁשדֹוח רעטייװצ
 ,טַײּברַא רעד ּוצ ןעמהענ טָינ ךִיז ןָאק ןעמ ןּוא ,טהָעטש עד

 .ּביל יר ןהּוחמ
 ...ןדנ זַיא ןדנ

 .רעצילּפַאק םּוחנ
 .סָאװ ּוצ ךיז נַאזטנע ףיא םינּפ ַא ,ןַײז דנוזעג רהָיא טלָאז

 רהֵיא טזָאל .סָאד ךיא ןּוא סָאד רהָיא :רּונ ךייֵא גָאז ךִיא
 ךִיא לעװ ,ןעּבעג ףרַאד ךיא סָאװ ,ךַיא ןּוא ,דָאװַאז םעד
 ' ,ןעמָאנ רהָיֹא ףיֹוא קנַאּב ןַיא ןענַעל

 .ביל 'ר ןּתּוהמ
 ...רָימ רהָיא טהעטשרעֿפ

 .רעצילּפַאק םוחנ
 ןעגיל ןדנ לָאז רָאנ .ןעד עשז ייװ ,ןדנ ,ךָאד ךַיא גָאז

 ,קנַאּב ןיא -
 .(לָיטׁש רעד ןַיא רעטַײװ ןעד ע ר

 וי:



 ,רדנסנלא

 | (דנַײרֿפ םוצש

 סָאו ,ן'ַאיסַא ץלַא גערֿפ ךיא .טשַינרָאגנ ןעמ טהעז רָיד ןּוא

 ןַיא ּסָאװ ,יקַאט ?טִינ טמּוק הנַײרֿפ ןַײמ סָאװ ,השעמ יד ןִיא

 ?השעמ יד

 ,דנַײרֿפ רעד
 טשינ םִיּפע טַײצ עצנַאג יד ןעװעג ,ךִילרָיטַאנ ,טשִינרָאג

 - .טנעלענֿפיוא טּוג
 - י .רדנסּכלא

 סָאד ןענעלֿפ רָימ יװ זןעװעג רָיד טַימ סָאד זַיא סָאװ
 : . ?טגיניײרעג המשנ יד :ןעֿפּור ׁשִיִסּור ףיֹוא לָאמַא

 ,דנ ַײ רֿפ רע ד

 .ןָאט םעַײנ ַא טָימ םִיּפע טסרער

 ,רדנסּכלא
 - .ןָאט ןַײר ךָאד זיא סָאד

 : ביל 'ר ןּתּוחמ
 רהָיֹא .רעטסנַיֿפ רעד ןִיא יװ ,םּוחנ 'ר ,רהָיא טהעג םִיּפעי

 "עג טירט :דַװ ַא רערעזנוא יװ טהָעג .סִיּפע טּפַאט רהיא
 !טלעטש

 .רעצִילּפַאק םּוחֹנ
 .הצורמ ןיֹוׁש ךָאד ןִיּב ךִיא ,ךָאד טרעה רהָיא

 .רעטָאֿפ רעד
 *עּב ויִא ,ןעלסקעװ רעדייא ...הצורמ טִינ ךָאנ טנעז רהָיא

 .ןעלפקעװ ערעייַא רעדנַיק יד ןעֿפרַאד סָאװ .טשינרָאג רעמ

 -/ .רעצִילּפַאק םּוחֹנ
 :..ןעלסקעװ ענַײמ שטַײטס

 | 7 .רעטָאֿפ רעד
 עדעייַא רַאֿפ ןעזניצ ןעלהָאצ יז ןעלָאז ,ןַײלַא טגָאז ,ּונ

 .טַײקרעכַיז ּבעֶילּוצ ןעטלַאה סָאד ןעלָאז יז רעדָא ,ןעלסקעװ
 טַײקרעֿכַיז ןַײק ןּוא ןעלהָאצ ּוצ ֿבױחמ טִינ ַײז ןענעז ןעוצ 6



 ךייַא לעװ ךִיא .חּוטּנ לעּבַא טנעז רהָיֹא .טִינ ַײז ןעֿפרַאד
 .ןֹויזּב ַא רָאג ןַיא סע ,תמא םעד ןעגָאז

 .רעצָילּפָאק םּוחנ
 נָאה ךיא סָאװ טִינ םינּפ ַא ביג ךִיא .ןויוּב -- טסייה סָאװ

 , ?טגָאועגוצ

 .ועטָאֿפ רעד
 ,םִינ טִיג ןּוא טָיִג ןּוא טִיִג רהָיא

 יי .רעצִילּפַאק םּוחנ
 {םֹולְׁשֹו סח סִיּפע טֿפַארט ךוא ןַא ,טנַײמ רהָיא ,זִיא סָאװ

 .רעטָאֿפ רעד
 ?ןעטֿכַארט רהָיא טלָאז סָאװ

 .רעצִילּפַאק םוחנ
 .יֹוא םִיּפע ןַיּב ךיא ןַא ,רהָיא טניַימ רעמָאט ,ןַיימ ךִיא

 רעד לטּב טרעװ רעמָאט ,םיֹוא סָאד ןעֿכער ךִיא זַא ,ןעס
 }רָימ ַײּב רלעג סָאד טּבַײלּב ,ןינע

 ,רעטָאֿפ רעד
 ...1 ןינע רעכלעו

 .רעצִילּפַאק םוחנ
 ...ךיז ןעמ טגוצ רעמָאט ,ןַײמ ךיא

 ,רעטָאֿפ רעד
 ,לעוַא טרער רהָיא ,ןעטלַאהּוצסיוא טִינ זִיא סע ,ןּתּוחמ ,יַא

 ...דַעֹר 95
 ' י אלָיטש רעד ןִַיא רעטַײװ ןעדער ןָיס
 .רדנסּכלא

 ,טנַײװש ,רעטעֿפ ,רהָיא ןּוא
 .רעטעֿפ רעד

 ,ּוה--ּוא

 וי י ,רדנסּכלא
 רענייֵא ,טרעדנוזעגּבָא ,ךיז רַאֿפ רָאנ ךיז רהָיא טוי

 . - | יי ...ןַיײלַא



 | -.ועטעֿפ רעד
 פָאק ץטימ טלעקָא ׁשנ

 .רדנסּכלא
 ...יױזַא טּוג רָאג ; רעטעֿפ ,טּוג

 | .עזיופ)

 | .ּביל 'ר ןּתּוחמ
 .םירּוּבד ןענעז סָאד טָא ,יֹוזַא טָא

 .רעטָאֿפ רע ד
 ...םֹׁשֹה הצרי םא ןעגרָאמ יז ןעמוקעּב

 .רעצִילּפַאק םּוחנ
 .יקֹוּתיּפא יד

 .ּביל ר ןּהּוחמ
 ! ןינע ןַײמ ןעגידנערעֿפ ןיֹוׁש ךָאד ןעמ ןָאק = |

 .רעצִילּפַאק םּוחנ
1 .. 

 .רעטָאֿפ רעד
 { רדנסּכלא ,ּונ

 .רדנסלכלא
 ו רעטָאֿפ ,סָאװ

 .ביל 'ר ןּתּוחמ
 ?רימ ַײּב רהָיא טֿפױוק

 | | .רדנסּכלא
 .ךיא ףיֹוק יאדוַא .ךייַא טעּב ךִיא ,טימרעד ְךָאנ טזָאל ||
 /  .י;טִימרעד ךָאנ טזָאל ,םעד ןוֿפ ןעדער ןיֹוׁש טִינ רָאנ

 | - .ּביל ר ןהּוחֹמ
 ,ץַאלּפ םער ןעֿפרַאד טעװ רהָיא .ךָאֹנ שזָאל -- טסַײה סָאװ

 םינ ךיז והיא טנָאק ,טגָארט לּֿכש ןַײמ טַײװ יװ ?טינ יו

 .םענַײמ ץַאלּפ םעד גידנעּבָאה טִינ ,טַײּברַא רעד ּוצ ןעלעטש = 88



 :םהעז ,סָאד ,ָאי סָאד ,דָאס םעד ןעקַאהסיֹוא סע = ןעדַײס

 : ,רהָיא

 .רדנסנלא
 .ןעד עשז ַיװ ,ץַאלּפ רעיײַא ,,יאדוַא

 .ביל 'ר ןּתּוהמ
 עלִיװ רהָיֹא ,סָאװ '? טימרעד ָאנ טזָאל, רעד זַיא סָאװ ָאט

 ?ןאּכמ חרקו ןאכמ חרק ןעוָאל ךימ

 .רעטָאֿפ רעד
 ,טלערעג זיא ּביל יר

 ,רדנסּכלא
 3 ,ךיד טעּב ךיא ,רעטָאֿפ ,ּבָא ּוד ךַאמ ָאט

 נָא טסעװ ּוד יװ ןּוא .טהֲערדרעֿפ ּפָאק רעד סיּפעי
 .הצּורמ ךִיא

 .רעצִילּפַאק םּוחנ
 רעד ףרַאד יֹוזַא ,נָא טֿכַאמ עטַאט רעד ַיװ ?ןעד עשז ַיװ

 ,הצּורמ ןַײז ןהּוז

 | ,רעטָאֿפ רע ד
 =יײװ זַײרּפ םעד ?ןעֿכַאמּכָא ָאד טסַייה ךַילטנעגייא סָאװ ןַיא

 | .ךָאד רַימ ןעס
 .ּביל 'ר ןּתּוחֹמ

 .רהָיא טסַײװ זַײרּפ םעד ,ָאי
 / ..רעטָאֿפ רעד

 ..?סָאװ רעטַײװ ןּוא ,ּונ
 .ּביל 'ר ןתּוהמ

 ...ךִיא גנַאלרעֿפ רעטַײװ ןּוא
 אלָיטׁש רעד ןִיא רעטַײװ ןעדַערג

 .רדנסּכלא
 .(דנַײרֿפ םּוצֹנ

 סָאד יא ךָאד ןּוא ?יֹוזַא .טנַעלענֿפיוא טינ ןעװעג ּוטסִיּב
 59 ןָאק גידנערעַיצַאּפש ; טדָאטש ןוֿפ סָאד זַיא טַײװ ַיװ .הלוענָא

 ןיא רימ ַײ

 ןיּב ,ןעכַאמ
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 טעּב ףִיִא ,םיֹוא םהָיֹא ףָארטש ,ַאיסַא .רעהַא ןהעגרעד ןעמ
 | ;גירעהעג יװ ,סיֹוא םהָיא ףָארטש ,רָיד

 .ַא י ס ַא

 .-ןעציװ עניוזַא ּבעַיל טינ ּבָאה ךִיא

 .רדנסנלא
 טי יי

 .רעטָאֿפ רעד
 רהָיֵא ,טִינ םעט ןַײק רָאג ןיוׁש טָאה ,רהָיא טהעז סָאד

 ןעדַײנשסוא רָאג םהָיא ןוֿפ טלִיװ ןּוא ץַאלּפ ַא טֿפױקרעֿפ
 | | .קיטש ַא

 .ביל 'ר ןּהּוחִמ
 ןּוא טינ םהָיא טֿפרַאדעּב רהיא :ךייַא ךָאד רהעלקרע ךיא

 ןוֿפ ךייא ךָאד ףוקרעֿפ ךִיא .ץּונ ַא ןעגנערּב רע טעװ רַימ
 | .ְךייֵא טרַא סָאװ ָאט ,לייֵא

 | .רעטָאֿפ רעד
 טִינ העטשרעֿפ ףיא ,תמא םעד ןענָאז ךייַא לעװ ךיא

 יי - ,טָימרעד ןעסיֹוא טנעז רהָיא סָאװ

 : .ּביל 'ר ןתּוהמ
 םעד רהָיֹא טהעז טָא .ןהעמשרעֿפ ּוצ ןַארַאֿפ ָאד זִיא סָאװ

 לעװ םיֹורַא טמּוק !רענעלּפ ָאד ןעמ ףרַאד סָאװ ּוצ ןּוא ? ןַאלפ
 . .ןעו זַײװ ְךייַא ךִיא

 .ועצילּפַאק םּוחנ
 טינ ךָאד רָימ ןעלעװ ערה ןיע ןַײק .טָינ טדַאש ןּוהט קוק ַא

 .ןעּבעג

 .רעטָאֿפ רעד
 !טינ העטשרעֿפ ךִיא

 ' .ביל 'ר ןּתּוחֹּמ
 .ךיֹוא טמּוק

 .רדנסּכלא
 .ןהעז ןיֹוׁש טעװ ןעטַאמ רעד ,ךייַא טהָעג



 י- .רעצילּפַאק םּוחְנ
 טּבעלקענוצ ךיז -- קגדיו :טהֲעטש קוסּפ ןִיא יװ ,ַאהַא

 ,טינ טהעג ,ּונ .ּבַײװ רעד ּוצ
 .(בָא -- ביל 'ר ןּתּוהמ ןוא רעטעֿפ ץטימ ןעמַאזּוצנ
 | : .רדנטּכלא

 ,רעצעלּפ ףיֹוק ךיא ...!יֹוּב ְךִיא -- טסהעז ...יֹוזַא ...יוזַא
 ?וטסגָאז סָאװ ,ַאה .טיֹוּבעגסיֹוא עילַימַאֿפ ַא ,ןעקִירּבַאֿפ יֹוּב ךִיא

 .דדנַײרֿפ רעד
 ? םָאװ .ּוצ

 | .רדנסּכלא
 ...!ןִיּב ףיא רעיֹוּב ַא רַאֿפ סָאװ

 .דנַײרֿפ רע ד
 ...ןעיֹוּב ףרַאד ןעמ ,יאדוַא

 ,רדנטּכלא
 םִיּפע ןעמוק ןעיֹוּב םעד ןוֿפ רָאנ ?ןעיוּב ףרַאד ןעמ ?יֹוזַא

 .ידרעהִירֿפ יד ןּוא ןערעטש ץ'ֿפיֹוא ןעשטיינק עַײנ רדסּכ ּוצ
 ערעגנע ל) ?יֹוזַא סָאד זַיא סָאװ רַאֿפ .רעֿפעיט ןערעװ עג
 ;ןעמ טגַײװש סָאװ ,ּונ .שזיֹוּפ

 .דנַײרֿפ רעד
 .ןעדער ּוצ סָאװ ָאטִינ

 .רדנטּכלא
 עצנַאג יד .ָאי ןעדער ערעדנַא ...ןעדער ּוצ סָאװ ָאשִינ

 ּוצ סָאװ טַאהעג טִינ ךיֹוא טָאה טדָאטש יד .טדער טדָאטש
 טסַײװ ,לעִיֿפוצ ןיֹוׁש יז טָאה טצִיא ,יז טָאה טצִיא ; ןעדער
 טרער ןעמ סָאװ ןוֿפ

 | .דנַײרֿפ רעד
 .ןעלסקַא יד טָימ טקירד
 ,.רדנסּכלא

 ןעיֹוּב ןַײמ ןוֿפ יקַאט ...ןעמ טדער רַימ ןּוֿפ ?טִינ טסיײװ
 יד סָאד זיִא ײװ ...טכַאל ןעמ ןּוא טֿכַאל ןעמ ןּוא .ןעמ טרער
 1 | ;ןעֿכַאל יקַאט ףרַאד ןעמ ,השעמ
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 .דנַײרֿפ רעד

 .םִינ סַײװ יִא

 .רדנטּנלא

 ...ןעמ טרער יא ,טדער ןעמ רָאנ .טִינ ךיֹוא םַײװ ףיִא
 .ַײװש רַימָאל ,ּונ ,ןעגַײװש רַימ ןּוא .שזיוּפ ערעגנַעל
 ךייַא ּבָאה ךִיא ! רעטעֿפ רעּצעיל ,רעטעֿפ 3 רהָיא טגָאז סָאװ .ןעג
 ,ףילטנענייֵא ,ךייַא ָאה ךיא .טַאהעג טִינ ּעִיל יֹוזַא לָאמניײק
 "עג רַימ ךִיז טָאה ,דּוי רעגידנעגַײװש ַא .טנעקעג טִינ רָאג
 ךָאד טנעז רהָיֹא ,ףִיא העז טצַיא .טשִינרָאג רהעמ ןּוא ,טֿפּוד
 ,רהָיא טגָאז סָאװ ןִיא .רעליֹואװ ַא רָאג ,דּוי רעליואװ ַא רָאג

 ..?רעטעֿפ

 | .רעטע8ֿפ רעד

 | .(גנּונעװעּבַא טימ טרעֿפטנעװ

 .רדנסנלא

 .ַאי ס
5 
 עי

 ?רהָיא טגָאז סָאװ זיא
 .סקנִיל ףיֹוא ּבָא עדִיַיּב ןעהענע

 ּוהֹט סע סָאװ ,טסהעז .ךילגערטרענּוא ,רעּכעִיל ,טפעלש
 ןּוא טרעטנָאלּפרעֿפ ךִיז טָאה לעדַיײמ ׁשידּוי ַא ...?זנוא ַײּב ךַיז
 .רעּבעיל ,רעִימ ןִיּב ךִיא ...םִינ ךִיז יז אז ןרעטנָאלּפסיוא

 .רָאנ סָאר לָיװ ןּוא ןעגיל גָאז ךיא דנַא .ןעגיל גָאז ךיא
 | . .ענופ דנַאנַאֿפָאנ .טַינ

 -עּב ךיא ּבָאה ןַאמרהוֿפ ןעדנּוזעג ַא טִימ ...ןַאמרהוֿפ ַא רַאֿפ

 .ךַאֿפניײַא ןּוא טסָארּפ ןעװעג טלָאװ ,ןעּכָאה הנותח טֿפרַאד
 םהָיֹא טלָאװ סָאװ .טַאהעג טִינ תֹונעט ןַײק רַימ ּוצ טלָאװ רע
 םע זַא ןּוא ...דנּוזעג ,טעװערָאהרעֿפ ?טַײהנעגנַאגרעֿפ ןַײמ ןערַא
 ,רעסעּב זַיא םע .ןעגָאלשעג רע טלָאװ ,טרַאעג ָאי םהָיֹא טלָאװ
 יֹוזַא רעדייַא ,טנָאלש ןעמ זַא

 : טלָאװעג גָאה ךִיא .טלָאװעג ךִיא ּכָאה גערּב ןעליטש םּוצ

 לֵיטֹׁש ןערעװ ;ּבַײװ ַײרטעג ם'נַאמ םעד ןַײז ,ןעּבָאה הנותה
 .יא יװ ,עניֹזַא טִינ סָאד ןענָאק -- ךיז ןיא ןעסילשניַא ךִיז



 "רע ךָאנ ןיא טציא יװ ןּוא ןעוועג טֿפעלש ןַיא רעהָירֿפ ַיװ

 | ?סָאװ ךָאנ !ןעמּוקעג ךָאנ ּוטסִיּב סָאװ ּוצ .רעג

 דנַײרֿפ רעד
 ...טשִינרָאג ךָאנ ? ןעמוקעג סָאװ םִיּפע ךָאנ ןִיּב יא ,טסנַיײמ

 טָאה רע .ןעמּוק םִינ טנָאקעג טָינ רָאנ ,טַאהעג טי לעִיצ ןַײק
 ...ןעגיוצעג

 | ,ַאיסַא
 -עי ןוֿפ ,רָיד ןעגעוו טגָאזעגנָא ּבָאה ךִיא םנעגִיל לעיֿפִיװ

 סָאװ ְךָאנ ?םהָיא ןּוֿפ רַימ ןעטלַאהעּב סָאװ .ןָא תֹּבִׁש םענ
 טכַארט ןּוא ךַיז הערד ןּוא ךִיז הָערד ךִיא ןּוא ? ןעמּוקעג ּוטְסיּב
 ןָאק ןעגָאװ תמא ןעצנַאג םעד ןּוא םיצוריּת עַײנ ץלַא ּוצ
 ...ןערעװ רעסעּב טעװ רעמָאט ,טנִיימעג ץלַא .טינ ךִיא

 .דנַײרֿפ רעד

 ..ןערעו טינ .טעװ סע

 3 3 בַאיסַא

 ...?וטסַײװ ןענַאװ ןוֿפ

 | .דנַײרֿפ רעד
 א  ?.ןערעװ טִינ טעװ סע

 -- .ַאיסַא
 1 -ָאש יד ךָאנ םהיא ןעהַעג סע .ןערעװ טִינ יקַאט טעװ סע

 ןָאק רע ןּוא .םהָיא ןעגינַײּפ ןּוא עגָילָאמַא ענַײמ ...ןוֿפ סנעט
 ןּוא .שינ ןָאק רענַײק .ןעסעגרעֿפ טִיג ַײז ףיֹוא ןָאק רע .טִינ
 רע .טנעגִיל ןוֿפ ץענ ןעטֿכידעג ַא ןַיא רַימ טרעטנָאלּפרעֿפ רע
 ןַײז טימ ןּוא ןעּבעגרעֿפ ןטִימ :ץלַא טִימ -- רָימ טגינַײּפ
 ענושמ ןעמ ןָאק ,טנַײה ַיװ ,טדער רע זַא ןּוא .ןעּבעגרעֿפ טינ
 ...ןערעװ

 ןיא .טסַאג ּוצ תֹונֹורכז עטלַא ןעמּוק טֿכַאנַײּב לָאמַא ןּוא |
 ...עלַא ןענעז .ןעגיֹוא יד רַאֿפ ןּוא רע זיא רָימ ןעּבעג .קערש ַא
 .וצ עלַא ןּוא .עגירעּביא יד ,..ןּוא טסמּוק ּוד .עגידרעהַירֿפ
 69 ;ּבַײל ן'רעביא רעגִירַא טלעק ַא טֿפול ..,ןעמאז



 וי ר | .דנַײרֿפ רעד
 .גנונעװעּכַא טִימ ,גָידנעלַיװ טַינ טרעֿפטנע

 | !ּומסהעז ,ַאדַא

 .ַאי ס ַא
 יֹורטׁש ַא יװ ,ךָאד טסַײװ .ּנעיל טִינ ךִיא ּבָאה םהָיֹא ןּוא

 סָאװרַאֿפ ,יֹוזַא סָאד ןִיא סָאװרַאֿפ ...רִימ ַײּב רעּביא סע טנערּב
 ן'טִימ ,ׁשרערנַא ןַײז לָאז סע ,טלָאװעג ּבָאה ךיא ?יֹוזַא סָאד זִיא
 ,ךָאי ןיא ןענַאּפשנייַא טלָאװעג ךִיז .טלָאװעג ןעצרַאה ןעצנַאג
 טֿפלעה סע ןּוא -- לָאמַא ןוֿפ ,םּורַא ןּוֿפ ךיז טרעצנַאּפרעֿפ
 םּוצ טנהעװענּוצ טָאה ןעמ סָאװ ,על'היח .דלַיװַא יװ .טינ
 . .,,דלַאװ ןּוֿפ חיר םעּד טלהִיֿפרעד סע ןעװ ,זיֹוה

 ןעגערֿפ 3 ןעמּוקעג טִינ טַײצ עגנַאל ַאזַא ּוטסִיּב סָאװרַאֿפ
 זַא ,ןעסִיװ געלֿפ ףיא רָאנ ,ןענָאק טִינ ךיא געלֿפ ריר ףיֹוא
 טסַײװ ןעמ .ךָאנ רָיד טקּוק טדָאטש עצנַאג יד ;ָאד טסִיּב ּוד
 ןעלִיװ םיּכֹורק ןּוא .ןעמ טסַײװ טדָאטש רעזנּוא ןַיא ,ץלַא
 ןּוא -- ןערהָאֿפקעװַא טסלָאז ּוד ,ןעגָאז ןּוא רַיד ּוצ ןעמּוק
 ןענָאז לָאמ לעיֿפיװ טלָאװעג ךיֹוא טָאה רע ןּוא .טינ ןענָאק
 -- שנעמ ןייא .טִינ ןָאק ןּוא ,ןעזָאלרעֿפ זנּוא טסלָאז ּוד ,רָיד
 | !ּוטסיּב רעװ .טִינ ןענָאק עלַא ןּוא

 .דנַײרֿפ רעד

 .,,םִיֹנ ךיא ןָאק - ךיד ?ךִיא ןָאק סָאװ

 .ַאיסַא

 ,טַאהעג רָימ ךָאד טסָאה .ְךיֹוא - ךִימ

 ' ,דנַײרֿפ רעד
 ...ןּוא |

 ַא יס ַא

 ...ןיֹוׁש ךיא ןִיּב ַאזַא
 .דנַײרֿפ רעד

 +עג ךיז ןעמּוקעג ;ַאיסַא ,ןערהָאֿפקעװַא טלָאװעג ּבָאה ךִיא
 . *ייןענענעז

 - | .ַאיס א =
 ףִיא .רעּבעֶיל ,קעװַא .טִינ רהָאֿפ ?ןערהָאֿפקעװַא סָאװרַאֿפ 64



 ,.,דלַאװ , ןוֿפ חיר םעד טכַארּבעג טסָאה וד ,.ןוא ןַײלַא .ָאד ןיּב

 .דנַײרֿפ רעד
 ..ןַײרָא זיֹוה גיהּור א ןַיא

 .ַאיס ַא
 .וצ ןיוה םּוצ טלָאװעג ךִיז טָאה סָאװ ,על'היח-דלִיװ ַא ּוצ | |

 ,ןענהעװעג !

 ,ד נ ַײר 8 רע ד

 ...טִינ ןָאק ןּוא (
 ,(קָירּוצ ןעמּוק ןעגנַאגעגסיורַא ןענעוסָאװ-!ײצ

 : | ,ביל 'ר ןּתֹוחּמ
 :שידוי :לּכ םדֹוק .ןעּבַײרשּנָא לֹּכ םדֹוק ךַיז ןעמ ףרַאד

 ,.,הריֿפמ רטׁש ַא -- ךִיל

 .רעצילּפַאק םוחי
 -רעֿפ זיא סע סָאװ, +טגָאז רעיֹוּפ רעד יװ .ןעד עשז ַיװ

 ,קַאה רעד טִימ ןעקַאהסיֹוא טִינ ןעמ ןָאק ,ןעפ ן'טימ ןעּבעַירש
 י ,.?ןַאמ רעד ןִיא ּואװ ןּוא ,.,?טַײצ עצנַאג יד סיִּפע רַימ ּוטסגַײװש סָאװ ? תמא ,ל'רעטֿכָאט ,ַאה

 .ַא י ס ַא
 ,טִינ םַײװ ךִיא

 .רעצילּפַאק םּוחנ
 ...לחֹומ ַײז ,רדנסכלא 'ר הָיהט ןִיא ...זיא ןַאמ ףעד ּואװ ןעסִיװ ףרַאדעּב בַײװ ַא ?שִיִנ טסיײװ ּוד שטַײט'ס

1 

 ,רדנסּכלא
 (רעטעֿפ ן'טִימ ןָא טמוק)
 ,רעטָאֿפ רעד

 ,הריפמ רטׁש ַא ןענַײרש ףרַאד ןעמ
 ,רדנטּכלא

 68 ןַײרַא שענובַאק ןוא רַיֹמ וצ רעהַא ,ךייַא טעּב ךיא ,טהעג
 ,רעמגטש רער---רעטייוו ינ

23 
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 לעװ ךַיא .ףרַאד ןעמ סָאװ ,ץלַא ןעטרָאד טּבַײרש ןּוא

 .ןענע'מתה

 .ביל 'ר ןּתּוחמ
 !שטַײט'ס

 - .רדנטּכלא
 .ְךייַא טרַא סָאװ ,ןענע'מתח לעװ ךִיא

 .ּביל 'ר ןּתּוחמ
 .טכער ְךיֹוא יֹוזַא זִיא ;אלימ ,ונ

 .רעצִילּפַאק םּוחנ
 עמַאמ יד סָאװ ,טסַײה עטַאט רעד סָאװ ...ןעד עשז ייװ

 ...טסייה
1 ' 

 שויֹופ ערעגנַעלַא .ּבֶא ַײרד עלַא

 | .רדנסּכלא

 .רעהִירֿפ יװ רעטעֿפ ץטִימ גידנעהעגמוא)

 ?יֹזַא טגַײװש רהָיא יװ ,רעטעֿפ ,טַײצ ַא ןיֹוׁש זַיא

 .רעטעֿפ רעד
 ,טַײצ ַא

 : .דנטּכלא

 5.1 רעדנַיק יד ...?עמהּומ יד ןּוא ,ּונ

 .(גירעיווש)

 ..ירג

 .רדנסּכלא
 "יװצ םּוא טהָעג ןּוא ךַיז טרעדנּוזעגּבָא רָאג ,סָאד טסַײה

 ןעמ ןָאק ָאד טֶא ,ּוטסהעז טָא (רנַײרֿפ םּוצנ .זנוא ןעש

 .םּונ זִיא טדער ןעמ זַא .ןהעגרעד םִינ ךַאז ןַײק יקַאט ןיֹוׁש

 ןערַאג ןענָאק רַייר .ןעטלַאהעּב טשינרָאג ןעמ ןָאק דִיר טימ

 ךיו וּומ םע רָאנ ,לָאמ טירד ַא ןּוא לָאמ טַײװצ ַא ,לָאמ ןייֵא

 סָאװ ,,רענגִילַא וַיא לֹוק-םנעשנעמ ַא .ןעסַײרסױרַא תמא רעד



 --טגַײװש ןעמ זַא רָאנ .תמא ןעגָאז ,גירגעלִיװ טִינ ,לָאמַא ןּומ
 ..לשמל ,וטסגַײװש סָאװ ...!םגַײװש ןעמ זַא ,יִא

 | .רעטעֿפ רעד
 .ןעגעלרעֿפ -- ּבָא

 ,.דנַײרֿפ רעד
 ,םדערעג ָאד ןעּבָאה רַימ

 | .רדנפכלא
 ןעדַײר ןַאיסַא טימ רַימ טָא ...טדער ןעמ זַא ,טּוג וִיא

 ...םּוג -- יז ךָאד טסנעק ּוד ,רָימ גָאז .טִינרָאג טעמּכ ןיֹוׁש
 | .ַאיס ַא

 ?ּוטסלִיװ סָאװ

 .רדנטּכלא
 יװ ,םּתסה ןמ ,סָאד ןִיֹא רַימ -ףיוא + ..,םינ ףיוא סַיײװ ךִיא

 ,םּתטה ןמ ,ךיא לָיװ םִיּפע .דַיײר ךיא .דנַאנַאֿכָאנ .ןעלַאֿפעגנָא
 .ייר ןענעלֿפ רָימ ,טסקנעדעג .ןעהַײרשרעֿפ םִיּפע .ןעדייררעֿפ
 רעטשרע רעד -- רִימ ןענעז רֹוד ַא רַאֿפ סָאװ : תֹורֹוד ןוֿפ ןעד
 ,ףיא ןַײמ -- ?עטלַא יד ןוֿפ רעטצעל רעד יצ ,עַײנ יד ןוֿפ
 ,ףָאד טסהעז םּורָאװ .רֹוד רעטצעל רעד ,רעטצעל רעד זַא
 םע טֿכעלש יװ ,ךָאד טסהעז .ןענעז רַימ ןעהורמּוא- ַארַא'ס
 ףַיז ידּכ ,טדער ןעמ רעדָא זיא ,רֹוד ַאזַא ּוצ ןעמ טרעהעג .זָיא
 טרעװ -- רעטעֿפ ןַײמ יװ ,טהעז רהָיא ,רעדָא ,ןעַײרשרעֿפ
 ןעלהעֿפ סע זַא .רעמּוטשַא טרעװ ןעמ ,ןעגִיװשטנע ןעמ
 ףעזנוא זַא ,זנּוא ַײּב רעטרעװ עניֹוזַא ָאטִינ זִיא סע זַא ,רעטרעװ
 .םִיּב סָאװ ּוצ ...טרעטנָאלּפרעֿפ לעװַײט ַא טָאה ׁשֶירּוי טּוׁשּפ
 ול ןעמיקלג ּוט

 .דנַײרֿפ רעד
 .ןענעגעזעג ךִיז טלָאװעג

 .רדנטּכלא
 ...?קעװַא טסרהָאֿפ ?סָאװ ?ַאה

 / .נַײרֿפ ועד
 1 ,ןערדָאֿפקעװַא טלָאװעג
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 .רדנסכלא
 סָאװ ?לל53 ןעמּוקעג ּוטסיּב סָאװ ּוצ רעּכָא !טּונ ,טּוג

 -וי ,ךילרהע ,ןעֿפָא ןעדִייּב ךייַא גערֿפ ךִיא ?טלָאװעג וטסָאה
 +עד רִימ טסָאה ּוד ?ךייַא ַײּב ןעװעג זַיא סָאװ -- ,ךִילשִיד
 ןיא סע ...תוישעמ אּבּב טימ ,דנִיק ַא ַיװ ,טגַיװעגנייַא טלָאמ
 םִיּפע ָאי ךָאד זיא סע ,טרער טדָאטש עצנַאג יד ,רָאלק ךָאד
 .ךייֵא ַײב ןעװעג

 : .ַאיסַא
 .ןעועג

 | .רדנסּכלא
 ףיז טֿפזעגּכָא ,ןעמּוקעג יֹוזַא םּתס יקַאט םורָאװ ! יאדוַא

 רעד ּוצ רָימ טימ והֲעג ךַיז טסָאה ...דנַײרֿפ רענערָאלרעֿפ ַא

 | ?ןעֿפּורעג םהָיא ןּוא טיירנעג הּמּוח

 .ַא יס ַא
 .ןעֿפורעג טִינ

 .רדנסכלא
 ...ןעֿפורעג טָינ -- טסרעה

 .ַאיס ַא
 .ןעֿפורעג טִינ ,ןַינ

 .רדנסּכלא
 ?ןעמּוקעג ּוטסִיּב סָאװ ּוצ ָאט

 .דנַײרֿפ רעד
 ןעמ טרער ןעֿכַאז עניֹוזַא ןוֿפ .ן'רעֿפטנע טִינ ריר ןָאק ךַיא

 | ,גיֹוא ףיֹוא גיוא

 | .רדנסּכלא
 ןיוׁש ָאשינ .דַײר ףיא יװ ,,ךָאד טסרעה .הורּוצ טזָאל

 ,ןיּב ךיא ,ךָאד טסהעז .תֹודֹוס םּוׁש ןַײק ןּוא ןעצנוק םּוׁש ןַײק

 .ןַײלַא ףיא יװ ,רהעמ רימ ןעגעװ טסַײװ ּוד .רעטעקַאנ ַא יװ

 םָאֹװ ּוצ ,רָיד ףיא גערֿפ .רהעמ טסַײװ טדָאמש עצנַאג יד

 !ןעמּוק ןַײד טִימ טלָאװעג ּוטסָאה סָאװ ?ןעמּוקעג ּוטסִיּב



 | ,דנַײרֿפ רעד
 ...ןרעֿפטנע טִינ רִיד ןָאק ךיא

 | ,רדנטּכלא
 ,.,? רע לָיװ סָאװ ,ּוד גָאז

 .ַא י ס ַא

 .,,םִינ םַײװ ךִיא

 .רדנפּכלא
 ,ןעמּוקעג יא רֶע סָאװ ךָאנ ,טינ םֶהָיֹא ּוטסָאה ןעֿפורעג

 --!ןעסיװ לָיװ ךיא ?ָאד ךיז טוהט עשז סָאװ ָאט .טינ וטסייו
 ?ןעװעג םִיּפע ָאי ןִיא ךייַא ןעשִיװצ

 .ָאיס ַא
 .ןעװעג

 ,רדנסּכלא
 ...1 ןוֿפרעד ןערָאװעג זִיא סָאװ ָאש ,ּונ

 .ַאיס ַא

 ..,טשינרָאנ

 .דנסּכלא
| 

 ַאזַא ריד ּוצ טמּוק ַיװ ...!טסדעֿפטנע ּוד יװ רעה ,ַאיסַא
 ,,,? תֹוירזֿכַא

 .ַאיס ַא
 יה יֹוזַא ,והָעג שִינ טּולּנ ןַײק טעװ ,דַײנש !ךָאד טסהעז

 .ךַיא ןִיַּב טרענַיײטשרעֿפ

 .דנסנלא
 -ָאװעג ןַיא עשו סָאװרַאֿפ ..,1טשִינרָאג טסייה סָאװ רעּבָא

 ? טשִינרָאג ןער

 .ָאיטַא

 טִינ םַײװ ךִיא

 ,רדנסּנלא

 2. ַאיטַא
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 .ַאיסַא
 טרעװ ץלַא ןוֿפ .ךיא ןִיּב ַאזַא .טינ סַײװ יא ,ןעּבעליֿכ

 ,טשִינרָאג רִימ ַײּב

 .רדנסּכלא

10 

 יא סָאװ ,סָאד טָא ...טרעיודעג טַײצ ַא טָאה סע ןוא ,ּונ
 ?ןעװעג

 .ַאיס ַא
 .טַײצ ַא ,ָאי

 .רדנטּכלא
 :י4 דניק ַא ןּוא יי .. יב

 .ַאיסַא
 :(ךילטַײד ;ץזיֹוּפ רעצרּוק ַא ךָאנ)

 ןַײז טנָאקעג ךיֹוא טָאה סָאר

 ,רדנסּכלא
 נָא ךַיז טלעסִיָיר

 ..ר8

 טסַײר ,טכַועג סיַאיסַא ףיֹוא רעװש ןעגעיל טּבַײלּב קִילּב ןַײ
 "נָאר עלַײװ עצרוק ַא ,דנַײרֿפ םעד דמערֿפ טהעזרעד ןּוא ּבָא ךיז

 ,ּפָאק םענעגיוּבעג ַא טימ ,ךָאנרער ,ןַײלַא ךיז טִימ ךַיז רע טלעג
 ןיא יװ ,ןהָעג ּוצ ,טֿכַארטרעֿפ רעװש ,סַאזגנַאל ןָא רע טּביֹוה

 ,רעטּומ רעד טימ רָיהט ץרעטניה ךִיז טֿפערט ,ןַײרַא ןעטרָאג

 ןוא שינ ַײז טרעֿפטנע ,רעטּומ ס'הלּכ יד ןוא עמהּומ

 .(ריהט ן'ַײּב סָאװ ,עדנַארעװ רעד ףיֹוא ,גידנעהעגמּוא ,טּבַײלּב

 ,עמ הּומ יד
 .-ׁשֵינעהערד-ּפָאק ,ףיּבענ ,ןיֹוׁש ,טגרָאזרעֿפ ,ךִיּבענ ,ןיֹוׁש

 .רעטּומ יד
 -:ָאט ,ּוטסֿכַאמ סָאװ ןּוא ...!ןעװַאה יֹוזַא רע ףרַאד סָאװ

 .טרעמּוארעֿפ םִיּפע ךיֹוא שסִיּב ?רעט

 | .רעטּומ ס'הלּכ

 ?ל'רעטכָאט ,רָיד סָאד זִיא סָאװ



 .ַאיס ַא
 .יורט ..,הנותח רעד ךָאנ טשרָאקָא לעבַײװ גנוי ַא ,טשָינרָאג

 ...ןעגנערּברעֿפ ...ןּוא ָאד ךיז רַימ ןעצִיז .לעסִיּב ַא ךַיו טרע
 ,ליּבסנַאמ יד ןענעז ןעטרָאד ...דנַײרֿפ ןעטּוג ַא טימ ,ןַאמ ן'טימ
 רימ ןּוא ,רעצעלּפ ףיֹוא טקַארטנָאק ַא ןעּבַײרש ,ערעטלע יד
 !עמַאמ ּוטסֿכַאמ סָאװ ןּוא :..רהָיא טהעז טָא ...ָאד ךִיז ןעציז
 ,ןעזָאלרעֿפ רָאג רָימ טסָאה +.,רָימ ּוצ ןעטלעז יֹוזַא סִיּפע טסמּוק
 .יורט ,שִינ ךיז שקנעּב ,טַאהעג הנּותח זַא ,טסנַיימ !עמַאמ
 ,..?עמַאמ ,ַאה ...טִינ ךיז טרע

 .רעטּומ ס'הלּכ !ד
 ,טינ ץַיגרע ןִיא העג ךיא ,עֶגְיּבּוטְׁש ַא ןִיּב ךִיא ,ךָאד טסיײװ

 ןצ בומש ןַיא ןעמעװ ָאטִינ ןִיא ,םּוא ץלַא טהעג עטַאט רעד
 ,..רימ ּוצ עמ'תנתוחמ יד ןעמּוקעג זִיא .ןעזָאל

 .ַאי ס ַא
 .,,טדָאמש ןִיא ןעמ טדער ,עמַאמ ,רעטכָאט ןַײד ףיֹוא ןּוא

 ,טדָאטש ןִיא רהָיֹא ףיֹוא ןעמ טרער סטכעלש
 גע טומ ס'הלּכ ירד

 ,לירעטכָאט

 .רעטומ !ד
 ,רָיד הגאד ַא'ס

 . 15 יא ַאיסָא

 ץלַא ...תמא ןַיא ,עמַאמ ,רהָיא ףיֹוא טדער ןעמ סָאװ ןּוא
 ' .תמא

 .עמהּומ ;!ד
 ,עיסַאח ,רָיד טִיֹמ ןיא טָאג

 | .ַאיס ַא
 .עמהימ ,הֹפוׁשּה ףיא והט סָאד --.עמהומ זִיא סָאװ

 ַײּב ןענהָאמ עלַא ,רָימ ּוצ תֹונעט ןעּבָאה עלַא (ץרּוק ט ֿכ ַא לו
 ץרַאה סָאד רִימ טסיװ ? ןענהָאמ ךיא לָאז ןעמעו ַײּב ןּוא ...רַיֹמ
 11 | ...עדנעלע'נַא ,עמַאזניײַא'נַא ןעזָאלעגרעּבִיא ,טֿכַאמעג
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 .רעטומ ;ד

 .רענַײמ טָאג

 .רעטומ ס'הלּכ ײ!ד
 ,,,ל'רעטֿפָאט

 .ַאיס א
 .לָאט ןַײד ןּוא טַאהעג הנותח טסָאה וד טָא .עמַאמ ,סָאװ

 ךיז ּוטסנעקרער .ןענַאטשעג הפוח ַא רעטנּוא ְךיֹוא ןִיא רעט
 .םערֿפ ַא רָאנ ןיּב היא ?רִיד ףיֹוא ףילנהע ךיא ןיּב ?רִיֹמ ןִיא
 ?ַאה ,עד

 ,רעטעֿפ רעד
 טַײצ עצרּוק ַא ןעּבעִילּבעג ,עדנַארעװ רעד ףיֹוא ןעמוקעגֿפורַא זִיאע
 ,גירנעטכַארשעּב םהָיא םַאזקרעמֿפוא ,ץרדנמּכלא ןעּבענ ןהָעטׁש
 ;(ןַײרַא לָאז ןַיא גַיטסַאה טמוק

 ,י! יי

 | .עמהּומ יד
 !דער ?ןַײנ סָאװ

 .רעטעֿפ רעד

 :+!םִייהַא ;ןַיינ -- רעהַא
 .עמהומ יד

 6..ָאֹד - טוהט סָאװ ,םלֹוע לש ֹונֹוּבר =..ןיַינ שטַײט'ס
 ..ייךיו טוהט ָאד סָאװ ,יַא

3 

 להּפּוח רעד ךָאנ ּפָאק םעד טלָאגעגּבָא ןעמ טָאה רִיד ,עמַאמ
 .ַאּפ רעצרַאװש ַא ,קנעדעג ףיא ,ךָאנ ךַיא קנעדעג קִירַאּפ ןַײד
 ...עמַאמ ,ןעדיילק רָיד טנעלֿפ רע ןּוא .לעטיש ַא טִימ קִיר

 רעיּפַאּפַא טימ רעטָאֿפ רעד ;קִירּוצ ןעמוק עגידרעהִירֿפ עלַא)
 1 ,(דנַאה ןִיא
 .ביל יר ןּתּוחמ

 =..רדנסּכלא 'ר סָאד זִיא ּואו ןּוא



 , ,רעצילּפַאק םּוחנ
 .בָארַא רהָיא טצִיז סָאװ ?ָאד רהָיא טוהט סָאװ ,רעּבַײװ

 =- ןעטֿפעשעג ןעהַעג סע !דילהערֿפ טַײו ! רעזענ יד ןעזָאלעג
 ,.,םיֿפלאל
 ..רעהַא םּוק ,םִידיִא הִיהֹט םּוצ ג;דנעהעע

 | .רדנסּכלא
 (העהִירֿפ יװ ,שִיטַאּפַא קַיְרּוצ טמּוק
 .רעטָאֿפ רעד

 ,ןַײז חילצמ טָאג ריד לָאז ןּוא .ןַײז דנּוזעג לָאז ,יֹורֿפ ַא טסָאה ,רעצעלּפ טיימ ויֹוה ַא ,טָאג קנַאד ַא ,וטסָאה ...טגידנעעג
 | ,רדנטּכלא
 .ןעציז גידנעהּבָא טבַײלב ןֹוא דנַאה ןוֿפ םיֹורַא סע שָאל ,רעַיּפַאּפ סָאד וָאלגעלַיװ טמהלע
 .רעצָילּפַאק םּוחג

 ?סָאר ןַיא סָאװ
 .רעטָאֿפ ר עד

 { רדנסּכלא
 ,רעטומ !ד
 .ךיז טניָירעע

 ,.רעטָאֿפ רעד
 {ריד טימ סָאר ןִיא סָאװ ,רענַײמ ןהּוז

 | | ' ,ּביל 'ר ןּתּוחֹמ
 ...ךרד ןַײק טִינרָאג ןיֹוׁש זִיא סָאד

 : ,רדנסּכלא
 ,..הורּוצ ףימ שוָאל .טכעלש ןַיא סע ,ןערוי !ףיֹוא טרעל ,ןעדוי

 .רעטָאֿפ רעד
 ,,.1ריד ןִיא סָאװ

 | .רדנסּכלא
 73 ןעלהעצרעד ּוצ סָאװ ָאטִינ ,רעטרעװ ןמק ,עטַאט  ,ָאטִינ



 תועטַא ...ןעגַײװש ,ןעדוי רָימ טזָאל ,ןערהעלקרע ּוצ יװ ָאטִינ

 ורע ירע ןינּב ןַײק ָאטִינ ,זיֹוה ןַײק ָאטַינ ...עטַאט ,טַאהעג

 .ןעגַײװש ,ןעדּוי ,רָימ טזָאל ...ָאטִינ

 .רעטעֿפ רעד
 .(מָא ק ץטִימ ּוצ טלעקָאשנ

 .רעטָאֿפ רעד
 .+י!:ע"שּבר !ע"שבר

 21 ַא ה רָא 82



 ,טקא רעטרעיפ

 ,דנַאװ-חרזמ יד טלהעֿפ סע .טרָאטש רעּבלעזרעד ןוֿפ לוׁש ןיא
 .עדעינ טגעיל סָאװ ,ריהט-סגנַאגנייַא יד -- רעיושוצ יד ןעגעקטנע
 .מורַא ,ּפערט עֿכילשע ףױרַא לוׁש ןיא טָאה ןוא ליד ןוֿפ רעגיר
 = סטֿפער ףיֹוא דנּורגרעטנַיה ןַיא .סעקטעקנַאטס טימ עטמיוצעג
 ,שִיט ַא - סקִיל ףיֹוא ;ןעװיוא רעסיורג ַא
 ,ֿבירעמל החנמ ןיּב .טייצ-לולא





 : | .רדנסּכלא
 טיר רעד ןַיא דנורג-רעטנִיה ןַיא םּוא טהָעג ,טעדִיילקעג םערָא)
 ,שימ םַײּב טרָא ןַײז ּוצ לָאמ סערעי טמּוק .ענעצס רעד ןוֿפ
 סָאװ ,רֿפס ןַיא גַידנעקּוקנַײרַא ,עלַײװַא ףיֹוא ּבָא ךַיו טלעטש
 ,(םהָיא רַאֿפ ןעֿפָא טגעיל
 ,(ןעװיוא ן'רעטנַיה ןעצִיז ןעדּויַא טימ שור רעטלַא רעד
 םָאה ,רענװַאד עכילטע ןעּבעִילּבעג ןענעז החנמ ךָאנ ןוֿפ
 .(ןעלקנִיװ ענעדעַישרעֿפ ןיא ןעצִיז רעדָא םּוא ןעהַעג
 .שורפ רעטלַא רעד

 עד ּוצ היאר יד ןערָאװעג עילַאק ,טכַאדעג ְךייַא רַאֿפ טי
 ,רעמלע

 ,דּוי רעד

 ,יאדװַא ,וג

 .ׁשורפ רעד

 טוָארטשעב .טינרָאג ןיֹוׁש ךִיא קנעדעג גינעװנעסיוא ןּוא
 ,גָאט ןעצנַאנ ַא ךיֹוא ךִיא גַײװש ,דנַאה ַא טימ ַיװ ,ןֹורּכז םעד ןעמונעגּבָא ,דנַײרֿפ ןַײמ ,ןערָאװעג

 | | ,דוי רעד
 .שרדמה תיּב רעזנּוא ה"ּב ןערָאװעג ןעגיװשטנע

 : .שורפ רעד
 ? רעמִינָאלס םעד רשֿפא טקנעדעג רהָיא .ןעקנַעדעג ןַײמ רַאֿפ ץלַא ךָאד ןיא סָאד !לָאמַא סָאװ ,ָאטִינ ןיוש = ,לָאמ ַא | ,ָאה--ָאה--ָא =
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 .רּוי רעד

 ,יאדװַא
2 

 .ׁשּורּפ רעד
 טָא .לֹוק ן'פיֹוא ןּוא טרָא ןייא ףיוא ,סיֿפ יד ףיוא רדסּכ

 ,גיטנעק ףױא טציא ךָאנ זיא סע !טנרעלעג ןעוועג ןיא סָאד

 רָאנ ,טערטרעֿפ ןעמ ,טישרעֿפ ןעמ ...ןענַאטשעג זַיא רֶע ּואו

 רָאג ךָאנ ןענעז םִיֿ ערִייּב יד ןּוא גָאט עלַא סיֹוא רהעק ךיא

 ,גיטנעק טּוג

 .דּוי רעֶד
 ...שרדמה תיִּב רעקָאדָארָאה ןערָאװעג ןעגיושטנע

 .ׁשורפ רעד
 ַא ךָאד טרער רע .גָאמ ןעצנַאג ַא גַײװש ןּוא ךִיא ץַיז

 .ךִיּבענ ,רעצ ַא .טִינ רָאװ

 .דּוי רעד
 ;+.יאד'וַא

 .שורּפ רעד
| 

 - זַאטשעג -..!ןַײֿפ ...1שידוי .ןעװעג הנותח ענַײֿפ .ַאזַא ןּוא -

 .ןיא שמש רעד ןּוא .לעטַיק ַא ןיא הּפּוח רעד רעטנוא ןענ

 טָאה - ׂשֵא ..:ׁשֵא .,.ףיֹוה-להוש ןּוֿפ ןעֿפױלּוצ ןעמּוקעג

 עלַא ...ּפָאק ן'ֿפיֹוא טינ רע טָאה -- טנהָאמרעד ףךיז רע

 .ׁשֵא ךָאנ ועװיוא םּוצ שמש רעד טֿפױל ...: ןַײֿפ ,םיגהנמ

 .תולגַא ןּוא ׁשֵא אקוד
 .לָיטש ט5ֿ ַא לע

 .דּוי רעד
 .ןהּוז ס'לאומש 'ר םִיּפע סָאד רָיא םע |

 .ׁשּורּפ רעד
 ?ןהעשעג טרָאֿפ ויא סָאװ ָאמ

 .ליטִׁש רעד ןַיא רעטַײװ ןעדערג

 .רעטָאֿפ רעד
 .ןָא טמּוק 8



 .רוי רעטַיַיװצַא
 נָא טצֿפִיו

 ,ע"שּבר ,יוא

 .רעטָאֿפ רעד
 ..רענַײמ ןהּוז

 ,דנסּכלא
 ,(ּבָא ףיז טלעטשנ)

 .רעטָאֿפ רע ד
 ,,,םנייװ עמַאמ יד זַא ,גָאמ רעטירד ןיוׁש

 .הרנסּכלא

 (טשינ טרעֿפטנענג

 .רעטָאֿפ רעד
 ,קנַארק זיא יז

 ,ר דג ס כל א
 (טשינ טרעֿפטנענ

 .רעטָאֿפ רעד
 ,..םלַא ןערָאװעג

 ררנפּכלא

 (8שינ טרעֿפטנע)

 רהעטַאֿפ רעד
 ..עמַאמ יד הָארִג ןערָאװעג

 ףרנסטּכלא
 + לחומ ןעמעלַא בָאה ףךיא -..םִיִנ רימ םעּפעשט ,רעטַאֿפ

 3 ענײװ םינ עמַאמ יד לָאז .לחֹומ ףיֹוא רימ טז .ןעװעג

 ןַײז לָיװ ךיא ,ןַײלא ןַײז לָיװ ףיא !ערעַײמ ,רימ טזָאל
 ץלַא ףה טָאה רִיֹמ ַײב }עטַאמ ,טכעלש ןַיא סע .טרעדנּוז
 ןעטכיררעֿפ ןּוא ...ץלַא ןוֿפ ןעּבעילבעג טשִינרָאג ,ןעלָארּבוצ
 ּוצ ,רענַידנַזַא ַאזַא רֹודַא .ףילגעמנוא ןיוש יא
 10 רעטלַא רעד ןיא .,.ָאד רימ טוָאל ָאמ ..,ףיא רעהעג רֹוד
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 תֹומשנ ,םירֿפס עטלַא -..גַײװש ןּוא ָאד ךַיא ץַיז ...להּוׁש
 יא ַײז טימ .יײז טימ טּוג זַיא ...ןעדּוי עגילָאמַא רָאג ןוֿפ
 ןעֿפור ןעדּוי רעה יא ...רימ טזָאל ,ענַײמ ערעַײט ...טּוג
 ןיב ךִיא זַא ,ןעטכוד ְךייַא לָאז ָאט ,"רעמּוטש רעד, רִימ
 ןי ךיא ,ךיא ןיּב ןעּברָאטשעג ,ןעטכוד ףייַא לָאז ,םּוטְׁש
 ,רימ ףיֹוא טסעגרעֿפ .ןעברָאטשעג קַאט

 .דנַײרֿפ רעד
 םיּסִע םהָיא לָיװ ןרדנסּכלא וצ טהעג ןָא טמוק
 .ןעגָאז

 .רדנסּכלא
 (מינ טוָאל)

 .דנַײרֿפ רעד
 ..,רָיד טעּב ךיא

 .רדנסּכלא

 (טשינ ליװ)

 .דנַײרֿפ רעד
 +'נַא ןיֹוׁש טסִיּב ּוד .סנַייא ץלַא זיא רָיד ,העטׂשרעֿפ ךיא

 ןעמּוקעג רַיד ןַיִב ךיא רָאנ .שּונ ןַיא רַיד ,רעטרעדנּוזעגבָא
 ךיא .ןִיָילַא -- קעװַא רהָאֿפ ףַיא ,קעװַא רהָאֿפ ךיא :ןעגָאז
 ןיב ךיא טִינ :ןעגָאז רָיד ךיא ליװ .ןעֿכָארּבעגניא ךיוא ןיַּב
 /  ...גָירלּוׁש

 ..רדנסּכלא
 :..גידלוׁש טִינ זָיא רענַיײק

 .דנַײרֿפ רעד
 בָא .גידלוש עלַא ןענעז רַימ .גידלוש טִינ זַיא ענַיײק

 ןיא ןוא סעדַײז יד ןוֿפ ןּוא טנעטַאט יד ןוֿפ ךִיז ןעסַירעג
 ןעּבָאה ,ןעמוקענֿפוא ךִיג יֹוזַא זַיא סָאװ ,ןעּבעל םעַײנ םעד
 -ַײט רעד זנּוא טהָערד .ךִיז טרעטנָאלּפרעֿפ ,טזַײרגרעֿפ רַימ
 .עטדִיישּוצ ,ענעסירעגּבָא .שִינעטסִיװ רעד ןַיא יװ ,םּוא לעװ
 מִימ ,טרָייׁשּוצ קלָאֿפ םענעגייַא ן'טִימ ,טדִיישּוצ ןַײלַא ךִיז טימ



 ,,.ַאיסַא ,טסנײמ ...םִייה ַא ןהֶא ,עט ,דיישּוצ -- יֹוזַא רַימ ןענעז עלַא .םִייה ַא ןקָא ׁשנעמ ַא .רָיֹמ סּבַײרטרעֿפ דנִיװ רעד ןיהּואװ ,םוא ךיו םעלש יא ןּוא ,עד .געלעינַא הנמלַאנַא ,עלעטרעטש ןַײלק ַא ןיא ןַיײלַא טצִיז ענ ,ײמ עמַאמ עטלַא'נַא .רָימ ןעשזדנָאלּב ...טַײהנעגנַאגרעֿפ רעד
 .רדנסנלא

 .,,ריד שעּב ךִייא

 | | ,דנַײרֿפ רעד
 ,ןעטַײּברַא רדסּכ ...ןעטַײּברַא ןּוא ןעַײרש ...ןעּבעל שידוי א רָאנ ,םעַײנ א םיּב ,ַײנ סָאד ףיֹוא ןעּבעל סָאד ןעיֹוב ןָא טּביֹוה ,טכעלש זיא סע ,ןעדּוי - :ןעַײרש ןּוא לָאמַא רָאג ַיװ ,ןהעגמוא יז ןעֿפרַאד .ןעַײרש ;  ןעגַײװש טי ןערָאמ ,ןעּבעל ןִיא ןעּבַײלּב סָאװ ,יד רָאנ ,טרעדנּוזעגּבָא ךִיז שסָאה ור ,..ּוד ...טּפעלשעג נָא יֹוזַא עלַא ןעּבָאה רַימ סָאװ ,טשִימ םעד ןוֿפ ןעמיֹורכָא ץאלּפ ַא ,ןעלמַאז .ןעיֹוּב םּוצ רענַײטש עטשרע יד ,ןעּביֹוה .נָא ןעמ ףרַאד טַײװ ןוֿפ רָאנ ,לַײװרעד סָאװ ןוֿפ ָאטִינ ְךָאנ .טינ ךָאנ רַימ ןענָאק םִײה ;ד ןעיֹובֿפיֹוא .ןוא | ...ענעסירעג .בָא ןּוא עדנעלע ...דנִיק שוי ַא טינ יה ןַײק טָאה סע

 ,רד )3 לא

 .ןעסירעגרעטנוא ? יז ;.,םִינ יוש ןַאק ךִיא
 צי

 .רעטעֿפ רעד
 ..(גירנעהעטש רוהט ןיא)

 ,,,םִינ רָאט ןעמ .,ךַא ,ונ

 ,ַאיס ַא
 | (גודנעמּוקנֶא

 ..,רָימ טזָאל ,ְךיַא טעּב ךיא ,טזָאל
 ,רדנסּכלֹא
 .ןענעקטנע רהוא מ הע ע

 { ַאיסַא ,וטסליװ סָאװ
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 .ַאיפ ַא
 עג -- ןעמוקעג ןִיּב ךִיא רָאנ ...טשִינרָאג .,..טשִינרָאג

 | .ייךיז ןענעגעז

 .רדנטּכלא
 .ונ

 .הנַאה יד רהיא טינ)

 .ַאיס א
 ןערלוש .טשינרָאג טמוק רימ .טשינרָאג ליװ ךיא !טרַאװ

 ,רַיד שעּב ךִיא ,ַארוׁש ...גידלּוׁש ןַיּב ךִיא יװ ,ךַא ,ךיא ּכָאה

 רעד טסִיּב ּוד ;טסנָאק ּוד ...ןעצנַאג ןיא ּביגרעֿפ ...ביגרעֿפ

 ,לָאמַא ָאד ךַיז ּוטסעװ רעמָאט .,.רעגָיצנייֵא רעד ,רעטסעב

 ָאט ,ןענהָאמרעד רַימ ףיֹוא ,סנעטָאש יד ןעשִיװצ ,טֿכַאנ ַא ןיא

 ךַיא ..,עזָאלדלּוש ַא ,עֿילרהעינַא ,ענעּבעגרעֿפ ַא ךימ ןהָאמרעד

 ?רעֿפ ןעװ ןוא גיטֿפַאהרָאװ ןיּב ךיא ןעװ ,ןעסיװ טינ ןיײלַא געלֿפ

 טכוד ,טצִיא ,..רָימ ןיא ןעװעג סָאד זיא טשימעגסיוא ,ןעגָאל

 בעיל ןַײר ךיא גָאה רַיד :רָיד ךיא גָאז .ןיֹוׁש ךִיא םַײװ ,ךִיז

 ידיו טכּוד - טַאהעג בעיל ךַיא ּבָאה רָיד ...טַאהעג

 .רדנסּכלא

 .םנונעװעּבַא גידלודעגנוא טֿפַאש

 .ַא י ס 8
 ףילּברעטש ,דעִימ ןַיּב ךיא .טשִינרָאג לָיװ ךַיא ,רעּבעִיל

 ,רימ ךיז טכּוד סע ,טינ םענַײק טצִיא ףרַאד ךִיא .דעִימ
 :..טנעקעג .טִינ לָאמנַײק ּדָאה ןּוא טִינ םענַײק ןעק ךַיא זַא

 ףיֹוא ךַיאףרַאד ןעמּוקעגזיאסָאװ ,םעד ךַילטַײ דע

 רָאג ,ןַילַא ןִיּב טצוא ...ךַיז טדִיישּוצ ךילקרַיװ ןיוש ...טָינ

 ךיֹוא סָאד ּבָאה ךִיא ; ץ'רעדנּוּוצּכָא ךַיז ּואװ ,טסָאה ּוד ...ןַיילַא
 -..ןיהּואװ טִינרָאג ּבָאה ךִיא ,טינ

 | .רּוי רעטַיַיװצַא

 ,םיֹורַא טהָעג .םִיִנ טסַאּפ סע ,טוגמּוא רַאֿפ טשִינ טמהענ

 | | | ,.,םוג יֹװַא טַײז



 .ַאיסַא

 .,.,רימ ףיֹוא ךִיִז ּוטסנהָאמרעד רעמָאמ
 .(3 ָאל

 .רדנטכלא
 ןיא ןייֵא ךִיו טֿפָיט ןּוא טרָא ןַײז ּוצ קִירּוצ ט ה ע גע
 | :(עזיוּפ רערעגנעלַא ךָאנ .רֿפס

 ךיז והט ךִיא ,עטַאט !רימ שזָאל ,ערעַײט ,ענַײמ עּבעִיל
 .טנע רעװ ךיא -- רדנַא ךַיז והט ךִיא ,עלַא טרעה ,רדנ ַא
 | ...ןעגָיװש

 .רעטָאֿפ רעד
 ?וטסּוהט סָאװ ,רענַײמ ןהּוז

 .שורּפ רער
 י | יי . .ףעװיֹוא ן'רע טנָיהנ

 רָאנ ,ךיא רייר ,רעצימע טּביילּב ,ֿבירעמל החנמ ןיּב טָא
 טציא ,גַײװש ןּוא ןַײלַא ָאד ךַיא ץיז געמ עצנַאג יד וזַא
 .ףיֹוא רענעי טגַײװש ,םענייֵא ךָאנ ןיֹוׁש ךִיא ּבָאה

 .דּויַא

 טינ .,ַײװצ טִינ ,סנייא טִינ ...ַא ,טַײצ ןיֹוׁש ךָאד זִיא סע וי - .דּוי רעטַייװצַא
 .,,ירד

| 

 .חנַײרֿפ םעד טָינ טנעֿכעררעֿפ
 | 1. .ד נַײ ר8 דע ד'

 ,רּויַא ְךיֹוא ןַיּב ךִיא

 -.ףּוי רעטַיַיװצ רעד
 ָאד ויא סע !ןהעצ טינ העטַײװ טנעֿפע ש רעיֿפ טִינ

 .ןוע רפי םוחר אוהו (דומע םַײּב ְךַיִז טלעט ׁשנ .ןינמ ַא

 . ןוא ,בעיגרעֿפ ,עשז קנערעג ....ןיהּואװ טִינ רָאג ּבָאה ךִיא |

 /  .טֿפַארעג םענַײק .רַאֿפ םִינ ןיֹוׁש זַיא ןעגַײװש ס'מענעי
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 | | .םלֹוע
 *רעװ יד ןּוֿפ ןַיז םעד לָאמַא טימ טרעהרעד ַ!װ יֹוז ַאנ

 (ץרַאה טימ טגָאז ,רעט

 . ..ןֹוע רּפֹכי םוחר אוהו
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